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Resumé 

 

Formål: At undersøge hvad selvmordstruede forstår ved at mestre selvmordstanker, hvilke 

erfaringer de har hermed, hvordan de anvender en prioriteret mestrings liste/nødplan samt hvad der 

er afgørende for anvendelsen heraf. 

Baggrund: En prioriteret mestring liste/nødplan anvendes i samarbejdet med den selvmordstruede 

til at mestre selvmordstanker. Der findes ingen evidens herfor og det er sparsomt belyst hvad 

selvmordstruede forstår ved at mestre selvmordstanker. 

Metode: Undersøgelsen har et fænomenologisk-hermeneutisk afsæt. Data er indsamlet gennem 

semistrukturerede enkeltinterviews med fire respondenter. Interviewene er transskriberet ordret af 

undersøger. Data er reduceret ved systematisk tekst kondensering og analyseret ved hermeneutisk 

meningsfortolkning. 

Resultater: På baggrund af analysen fremkom vrede, tilbagetrækning, misbrug, accept, forsoning, 

styrkelse af selvet, tage medicin, en indre dialog, at tage ansvar ved at arbejde med problemfelter 

samt bede om hjælp og støtte som mestring af selvmordstanker. 

Konklusion: Mestring er processuel derfor kan man ikke lave en prioriteret mestrings liste. 

Benægtelse som mestring har kun effekt ved en livstruende situation. 
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Abstract 

Aim: To investigate what suicidal persons understand by coping with suicidal thoughts, what 

experience they have with this, how they use a prioritized coping list /safety plan and what is 

essential for the use. 

Background: A prioritized coping list/safety plan used to cope with suicidal thoughts. There is no 

evidence for this, and it dimly lit what suicidal persons understand by coping with suicidal thoughts. 

Method: The study based on a phenomenological-hermeneutical theory. Data collected through 

semi-structured individual interviews with four respondents. The investigator transcribed the 

interviews verbatim. Data reduced, by systematic text condensation, and analyzed by hermeneutic 

meaning interpretation. 

Results: Based on the analysis appeared anger, withdrawal, abuse, acceptance, reconciliation, 

strengthening of the self, taking medication, an inner dialogue, to take responsibility by working 

with points and ask for help and support as coping with suicidal thoughts. 

Conclusion: Coping is procedural so you cannot make a priority list of coping. Coping as denial 

has only effect in a life-threatening situation. 
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1.0. Introduktion 

I Danmark forsøger 10.000 årligt at begå selvmord. I klinik for selvmordsforebyggelse, som 

er et behandlings tilbud efter et selvmordsforsøg, bliver de selvmordstruede introduceret til 

mestrings strategier/nødplan til mestring af selvmordstanker. Hvordan selvmordstruede 

mestrer selvmordstanker, er ikke tidligere undersøgt ud fra et førstehåndsperspektiv. Dette 

master projekt er tilrettelagt som en kvalitativ undersøgelse, der klarlægger hvad 

selvmordstruede forstår ved at mestre selvmordstanker. Hvilke erfaringer de har med at 

mestre selvmordstanker. Hvordan de prioriterer mestrings strategierne i en nødplan, samt 

hvad der kan påvirke denne prioritering. Empirien er indhentet via semi-strukturerede 

interviews af fire respondenter, tilknyttet klinik for selvmordsforebyggelse  

2.0. Baggrund 

Selvmord er et stort problem for folkesundheden. Det er den 10. hyppigste dødsårsag på 

verdensplan og tegner sig for omkring en million dødsfald pr. år (WHO ). I Danmark har 

antallet af selvmord og selvmordsforsøg været faldende siden 1980, dog med opgang i 2012. I 

Danmark er selvmord også den 10. hyppigste dødårsag, med 680 selvmord i 2012. Forholdet 

imellem kønnene er 3 mænd pr. 1 kvinde. Det er således mænd, der hyppigst begår selvmord. 

Median alderen er 53 år for mænd og 57 år for kvinder (ssi.dk 2012). Kønsfordelingen ved 

selvmordsforsøg er 2 kvinder pr. 1 mand (Christiansen, Jensen 2007). Det anslås at cirka 

10.000 mennesker årligt forsøger at tage deres eget liv. Danske og internationale studier viser, 

at 30-37 % af de personer der har forsøgt selvmord, udfører endnu et forsøg i løbet af de 

efterfølgende år. Særligt yngre personer har højere risiko for, at gentage forsøget i de første 5 

år efter det første forsøg. Højeste selvmordsforsøgsrate findes blandt de 20-29 årige mænd, og 

15-19 årige kvinder (Konieczna, Center for Selvmordsforskning 2012). Personer med 

selvmordsforsøg har desuden ca. 60 gange højere risiko for, at dø af selvmord senere i livet 

end den generelle befolkning. Det er såedes flest yngre der gentager og forsøger selvmord. 

Selvmord og selvmordsforsøg har store omkostninger for den enkelte, de pårørende og 

samfundet. Konsekvenserne af selvmord for de pårørende og nære relationer er ofte 

kompliceret sorg og fortvivlelse, der kan føre til psykisk sygdom. Samfundet mister en afdød 

borgers bidrag og arbejdskraft. Ifølge FN berøres ca. 5 personer ved et 

selvmordsforsøg/selvmord, hvilket vil sige minimum 50.000 årligt i Danmark (sst.dk 1998)                                                                     
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Hvornår en person defineres som selvmordtruet er forskellig. I dette projekt anvendes 

sundhedsstyrelsens definition, som er vejledende i sundhedsvæsnet: ”En selvmordstruet 

person, er en person der har foretaget selvmordsforsøg eller har plagsomme 

selvmordstanker” (Benjaminsen, Nordentoft et al. 2007). Center for selvmordforskning har 

beskrevet selvmordsprocessen, som en længerevarende proces, der starter med passive 

selvmordstanker, som senere manifesterer sig i selvmordsadfærd. Processen kan variere i 

intensitet og styrke, samt udvikle sig i positiv eller negativ retning. Selvmordstanker defineres 

som: ”Et ret bredt spektrum spændende fra en kortvarigt strejfende tanke til plagsomme 

konstant tilstedeværende selvmordsovervejelser” (Møller, Stephensen et al. 2006). 

Selvmordsprocessen synes at være kortere for mænd end kvinder, og grænsen for hvornår 

hjælpen søges, er højere hos mænd (Schrijvers, Bollen et al. 2012). Det vil sige 

selvmordsprocessen og selvmordstanker er af varierende intensitet, styrke og længerevarende. 

Thomas E. Joiner, har i sin bog ”Why people die by suicide” udviklet en model, der specifikt 

beskriver, hvad der fører et menneske til at ville forsøge selvmord. I modellen indgår de tre 

aspekter: Thwarted Belongingness – følelsen af ensomhed/ikke at høre til, perceived 

burdensomeness – følelsen af at være en byrde for andre og desire for suicide – frygtløshed/at 

være i stand til at tage sit eget liv. Der hvor alle tre aspekter er til stede i større eller mindre 

grad samtidig med ønsket om at dø, opstår selvmordsrisikoen (Joiner 2005). En til 

grundlæggende psykisk sygdom eller misbrug er registreret, ved 90 % af alle der er døde ved 

selvmord (Wasserman, Rihmer et al. 2011). Ved selvmord hos unge er der fundet 

sammenhæng mellem selvmord i familien, specielt på moderens side, tidligere 

selvmordsforsøg, seksuelt misbrug, vold, konflikter og tab i familien. Hos ældre ses selvmord 

oftest i sammenhæng med depression, alkoholmisbrug, demenstilstande og tab af 

selvstændighed. De fleste ældre har som regel henvendt sig til sundhedsvæsenet med fysisk 

symptomer, og selvmordsrisikoen bliver derfor ikke identificeret (Hawton 2009). En dansk 

registerbaseret undersøgelse fra 2000, viser at næsten 50 % af alle der døde ved selvmord i 

alderen 16-78 år, over en periode på 15 år (1980-1994), var indlagte, tidligere indlagte, eller 

for nylig udskrevne fra psykiatrisk afdeling (Nordentoft 2007). Derfor møder sygeplejersker 

den selvmordstruede patient inden for alle fagspecialer.                                                                                                                                      

Nyere undersøgelser viser, at selvmordstruede der får værktøjer, der sætter dem i stand til at 

modstå eller mindske selvmordstrangen i korte perioder, sandsynligvis vil få 

selvmordsrisikoen til at falde (Stanley, Brown 2011). Flere har udviklet sådanne værktøjer 



Side 3 af 67 
 

bl.a ”crisis respons plans” og ”safety plans” som led i behandling af suicidalitet (Stanley, 

Brown 2011). Crisis respons plan er udviklet af Rudd, Joiner & Rajab, som led i kognitiv 

adfærds terapi, involveres patienten i at identificere udløsende faktorer, anvende færdigheder 

til at tolerer stress, regulere følelser, og henvende sig til offentlige instanser, såfremt planen 

ikke virker (Bhugra 2003). Jobes har i sin terapeutiske tilgang ”Collaborative Assesment and 

Management of Suicidality” inddraget safety plan med fokus på hvem den selvmordstruede 

skal kontakte ved selvmords kriser og hvordan han/hun undgår og begrænser 

selvmordsmetoder (Jobes 2006 - LA English). Stanley and Brown har derudfra udviklet deres 

safety plan til yderligere at indeholde internal coping strategier. Her udfærdiger den 

selvmordstruede i samarbejde med behandleren en safety plan på 5 trin. 1) advarsels signaler, 

2) internal coping strategies 3) sociale strategier, 4) søge hjælp i sit netværk, 5) Søge hjælp 

ved professionelle/offentlige systemer, samt begrænse selvmordsmetoder (Bilag 1). 

Udarbejdelsen sker i et samarbejde mellem patient og behandler. Patienten er ekspert i eget liv 

og mestrings strategier. Behandleren stiller værktøjs ramme og støtte til rådighed i 

udarbejdelse af nødplanen (Stanley, Brown 2011). Stanley og Browns safety plan er frit 

oversat og anvendes i klinikkerne for selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark som 

obligatorisk intervention kaldet ”nødplan”. Begrebet nødplan vil derfor blive brugt i opgaven 

fremadrettet som synonym for safety plan. Nødplanen er vedhæftet den tværgående 

retningslinje for selvmordsforebyggelse i Psykiatrien Region Syddanmark og er et 

tilgængeligt interventions redskab for al personale i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der 

findes ingen evidens for dens effekt, eller at prioriteringen af rækkefølgen af mestrings 

strategier er betydningsfuld. Derfor er der interesse i effekten af nødplanen, som redskab. Det 

er den selvmordstruedes redskab, men ingen selvmordstruede er blevet inddraget i dens 

tilblivelse eller spurgt om deres opfattelse af og erfaring med anvendelsen af nødplanen. 

Region Syddanmark har i deres sundhedsplan 2012 skrevet, at patienterne aktivt skal 

inddrages med deres viden, oplevelser og feedback i plejen og behandlingen (Region 2013). 

Landsdækkende undersøgelser og patienttilfredshed udføres ved spørgeskemaundersøgelser, 

altså kvantitative undersøgelser, der ikke får afdækket detaljer og nuancer. Fagprofessionelle 

har i følge Andreasen brug for virkelige beskrivelser af virkelige menneskers liv. Han fastslår 

at vi ikke kan være bekendte at inddrage noget i sygeplejen, som ikke afspejler virkelige 

forhold hos virkelige mennesker (Andreasen 2008). Det betyder, at man må inddrage de 
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selvmordstruedes viden, oplevelser og erfaringer, hvis de aktivt skal inddrages i plejen og 

behandlingen.  

På baggrund af ønsket om inddragelse af patientenes oplevelser og erfaring i plejen og 

behandlingen, foretages en systematisk litteratursøgning, med henblik på at få afdækket 

eksisterende forskningsbaseret viden og blive klogere på de nedenstående fokuserede 

spørgsmål:  

”Hvad forstår den selvmordstruede ved at mestre selvmordstanker? ” 

”Hvordan prioriterer den selvmordstruede sine mestrings strategier, nødplan, ved 

selvmordstanker? ” 

  

3.0. Litteratursøgning 

 De fokuserede spørgsmål er af sundhedsfaglig karakter og udforskes gennem en systematisk 

søgning i de sundhedsvidenskabelige databaser, PubMed, CINAHL samt PsycINFO. 

PsycINFO indeholder referencer til det psykiatriske område og er fokuseret på psykologiske 

aspekter inden for beslægtede discipliner, bl.a. sygepleje (Munch Kristiansen, Buus et al. 

2008, Willman, Stoltz et al. 2007). Søgestrategien består af en systematisk bloksøgning og en 

usystematisk kædesøgning. I kvalitativ forskning vælges søgeord tilknyttet population og 

fænomen (Polit, Beck 2010). Den systematiske søgning gennemføres som bloksøgning, hvor 

de 2 blokke med hver deres hovedområde kombineres.  

 Population: Den selvmordstruede voksne fra 18 år 

 Fænomen: Nødplan, mestring/coping af selvmordstanker 

Overordnet er søgeordene for populationen; ”suicide”, ”suicidal”, ”suicide thought*” og 

”suicide ideation”. Søgeord for fænomenet; ”coping*”, ”coping strateg*”, ”coping skill*”, 

”safety plan”, ”crisis plan”, benyttet i bloksøgningen. Søgehistorierne er vedlagt som bilag 

(Bilag 2). 

For at indkredse søgningen blev MeSH-termer, Thesaurus-headings og Cinahl-headings 

identificeret og kombineret med de Booleske operatorer ”AND” og/eller ”OR”. I udvalgte 

tilfælde blev der søgt med funktionen ”fritekstsøgning” for at sikre, at relevante referencer 
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ikke blev overset. Ved fritekst søgning anvendtes citationstegn omkring flerleddede ord, idet 

der så søges efter ordene i den præcise sammenhæng. Trunkering (*) anvendtes for at sikre, at 

alle endelser på termen inkluderes i søgningen (Bjerrum 2005, Munch Kristiansen, Buus et al. 

2008)                                                                                                               

I søgningen har der været opmærksomhed på ”related articles”, der handlede om nærliggende 

eller samme problemstilling. Herudover blev undersøgt, hvilke kontrollerede emneord de 

relevante artikler var indekseret under, således disse kunne bygges ind i søgningen. 

Bloksøgningen blev suppleret med en usystematisk kædesøgning, gennem hvilken jeg med 

udgangspunkt i relevante referencer fandt nye referencer (Bjerrum 2005).  De fundne 

referencer blev gennemgået efter inklusion og eksklusion kriterierne ved at gennemlæse 

overskrift, abstracts og hele artikel mhp. udvælgelse af artikler, der syntes relevant at 

inkludere (Bilag 3). Udvælgelsen af relevante referencer til dette projekt er vurderet ud fra 

følgende in- og eksklusion kriterier. 

 

3.1. Inklusions kriterier 

Problemstillingen belyses i en videnskabelig kontekst, hvorfor et overordnet inklusions 

kriterium var, at referencerne var publiceret i tidsskrifter, der var peer reviewed (Munch 

Kristiansen, Buus et al. 2008). 

 Selvmordstruede fra 18 år 

 Referencen beskriver den selvmordstruedes forståelse og oplevelse 

 

3.2. Eksklusions kriterier 

 Referencer på andre sprog end dansk, engelsk, svensk, norsk og tysk 

 Artikler med fokus på de nærmeste pårørendes forståelse og oplevelser 

 Artikler med fokus på behandlerens oplevelser 

 Artikler fra Østen. 

 

3.3. Resultat af litteratursøgning 

Litteratursøgningen viste, at forskning i den selvmordstruedes forståelse og oplevelse af 

mestring af selvmordstanker er sparsom belyst. Der blev fundet 4 kvantitative 

spørgeskemaundersøgelser (Nrugham et al. 2012, Meghan et al. 2010, Kidd et al. 2007, 

(Khurana, Romer 2012), samt 1 kvalitativt deskriptivt studie (Alexander et al. 2009). I sin 
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udformning fremstår dette studie ikke validt, selv om det er publiceret i et peer-reviewed 

tidsskrift. Artiklen inddrages med baggrund i dens fokus på, hvad den selvmordstruede forstår 

ved at mestre selvmordstanker. Med udgangspunkt i sekretariat for referenceprogrammers 

(SfR) checklister vurderes kun Nrughams studie i høj grad at opfylde krav for validt studie. 

De øvrige artikler vurderes til dårlig grad af opfyldelse af validt studie (Bilag 4). Til trods 

herfor inddrages disse, da der kun findes denne sparsomme viden som udgangspunkt for 

emperi.                                                                                                                             

Nedenfor redegøres for artiklernes videnskabelige viden, om selvmordstruedes mestrings 

strategier ved selvmordstanker og prioriteringen af disse. 

4.0. Litteraturgennemgang 

De fem artiklers indhold er tematiseret i forhold til overordnede mestrings strategier, visende 

sig ved spiritualitet, søge støtte, positiv tænkning, problemfokuseret – og følelsesmæssig 

mestring samt undvigende mestring.  

4.1. Spiritualitet 

Både mænd og kvinder angav spiritualitet som første valg til mestring af selvmordstanker. 

Dette ved en bekræftelse af, at der findes en højere magt/kraft, meditation, blive troende og 

bede til Gud. Det indebar ikke at blive en del af en menighed eller gå i kirke, men en 

opfattelse af, at der er en mening med livet (Alexander, Haugland et al. 2009). Selv hos den 

selvmordstruede, der stod uden bolig og med dårlig økonomi, blev spiritualiteten vægtet som 

første prioritet (Kidd, Carroll 2007). Begge ovenstående belæg kommer fra amerikanske 

undersøgelser. Ifølge Marty er effekten af religiøsitet hos ældre afhængig af etnicitet. For 

afroamerikaner, har religiøsitet betydning for deres grunde til at leve, hvorimod hvid 

amerikaner angiver, at det støtte fra de nærmeste som påvirker deres grunde til at leve (Marty, 

Segal et al. 2010).  

4.2. Tale med nogen, søge støtte. 

Kvindernes anden strategi var at tale med nogen, hvilket omhandlede at tale med nogen de 

havde tillid til, familie eller en nær ven. Enten direkte eller i telefon. De forsøgte ikke at være 

alene eller at isolere sig. For mændene var dette trejde strategi (Alexander, Haugland et al. 

2009). For helt unge var det svært at søge støtte, specielt de der havde haft selvmordsforsøg 
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(Nrugham, Holen et al. 2012). At kontakte læge, sundhedsfaglig kontaktperson, eller offentlig 

støtte, rangerede lavt. Alligevel påpeges at tillidsfulde relationer til terapeut/behandler, kunne 

styrke den selvmordstruede i at mestre svære udfordringer, og reducere selvmordstanker. 

Kontakt til skadestue eller hotline blev lavt rangeret. Opfattelsen var, at det var for risikofyldt. 

De kunne ikke gennemskue konsekvenserne af, at fortælle en ukendt om selvmordstanker 

(Alexander, Haugland et al. 2009).   

4.3. Positiv tænkning 

Mændenes anden strategi var positiv tænkning i form af, at have en positiv snak med sig selv, 

tro på sig selv, tænke positivt, samt troen på at der lå en håbefuld fremtid foran én. For 

kvinderne kom denne strategi først på femte pladsen. Kvinder anvendte det, at tænke over 

konsekvensen af deres selvmordsforsøg for de personer der står dem nært, som deres tredje 

strategi (Alexander, Haugland et al. 2009). I forhold til hjemløse unge havde troen på en 

bedre fremtid effekt, mens selvværd, troen på personlig styrke ikke blev relateret til lavere 

selvmordsrisiko (Kidd, Carroll 2007).  

4.4. Problemfokuseret mestring og følelsesmæssig mestring 

Unge havde effekt af mestrings strategier som problemløsning, emotionel regulering og støtte. 

Accept af ens tilstand reducerede selvmordstanker, hvis den psykologiske tilstand havde med 

sorg og tab at gøre, men blev forværret ved interpersonelle konflikter. Kvinderne anvendte 

følelsesmæssig regulering og at søge støtte, men forblev sårbare. Mænd anvendte 

følelsesmæssig regulering til at styre stress og håbløshed. Hyppigheden af anvendelsen var 

forskellig, men virkede ens (Khurana, Romer 2012). Unge på 20 år med forsøg fra 15 års 

alderen, anvendte hyppigere følelsesmæssige mestrings strategier end problemløsnings 

strategier. De løste ikke selve problemet der udløste det følelsesmæssige ubehag, men 

forsøgte at mestre det følelsesmæssige ubehag. Den manglende problemløsning medførte 

overvældelse af stressorer, der ikke kunne håndteres og som førte til nye forsøg (Nrugham, 

Holen et al. 2012, Khurana, Romer 2012). I forhold til ældre (over 65 år) havde 

problemfokuseret mestring ikke effekt på selvmordstanker, men emotionel mestring og angst 

for selvmord reducerede selvmordstanker. De fleste ældre havde moralske grunde til ikke at 

foretage selvmord, med baggrund i den skam, dette ville bringe deres familie samt opfattelsen 

af at være et egoistisk og fejt menneske (Marty, Segal et al. 2010).                                                                                                                                             
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4.5. Undvigende mestring 

Undvigende mestring så som at bagatellisere, negligere og ikke at erkende at have problemer, 

havde på sigt en forværring af selvmordstanker. Hos kvinder der anvendte at sove som 

mestrings strategi, fandt Kidd (Kidd, Carroll 2007) det signifikant, at der skete en forværring 

af følelser af at føle sig ”fanget”, og derved en forværring af selvmordstankerne.  Følelsen af 

vrede blev registreret hos både mænd og kvinder, som havende en negativ effekt på 

selvmordstanker. Ligeledes fandtes at alkohol og misbrug forværrede selvmordstankerne 

(Kidd, Carroll 2007). En accept af at tilstand og problemer var som de var, og ikke kunne 

ændres, samt ønsket om hurtig effekt medførte, at unge hyppigt valgte følelsesmæssig 

regulering eller negligering af problemerne (Khurana, Romer 2012) 

4.6. Sammenfatning 

De fleste af studierne er amerikanske. Et studie er norsk. Der fandtes ingen danske studier.  

Populationen de selvmordstruede i studierne spænder bredt over yngre og ældre. Fra at være 

tilknyttet sundhedsvæsenet, til ikke at være det. Fra at være hjemløs uden støtte til at have 

egen adresse og god støtte. Studierne giver alle et indblik i selvmordtruedes forståelse af og 

anvendelse af mestrings måder ved selvmordstanker, med både god og dårlig effekt. Kun en 

artikel gav indblik i hvordan mestrings strategierne blev prioriteret. Populationen ”den 

selvmordstruede” er bred uhomogen og uden danske studier. Med baggrund i denne 

konstatering og den sparsomme viden der er fundet på området, vurderes det hensigtsmæssig 

at iværksætte en empirisk undersøgelse af, hvad de selvmordstruede forstår ved at mestre 

selvmordstanker, hvilke erfaringer de har med mestrings strategierne, samt hvordan de 

anvendes i en prioriteret nødplan. 

 

5.0. Problemformulering og formål med undersøgelsen 

Med baggrund i den viden om mestring af selvmordstanker der er beskrevet i 

baggrundsafsnittet og de fund der er gjort i litteraturgennemgangen, udledes følgende 

problemformulering og formål med undersøgelsen. 



Side 9 af 67 
 

”Hvad forstår den selvmordstruede ved at mestre selvmordstanker, hvilke 

erfaringer har han/hun med dette og hvordan anvender den selvmordstruede disse 

mestrings strategier i en prioriteret nødplan, når han/hun har selvmordstanker? ” 

Formålet er, at undersøge hvad selvmordstruede forstår ved mestring af selvmordstanker, 

samt hvilke erfaringer de selvmordstruede har med at mestre selvmordtanker for at opnå viden 

om den anvendte mestrings effekt. Endvidere at undersøge om de mestringsstrategier, som er 

nedskrevet i nødplanen, faktisk er de strategier som den selvmordstruede finder mest 

effektfulde.  Er der andre forhold, der påvirker den selvmordstruedes anvendelse af mestrings 

strategierne i en prioriteret nødplan.                                                                                                                                          

Denne viden kan psykiatriske sygeplejersker inddrage i refleksion over egen praksis, i relation 

til den selvmordstruede patient. Klinikkerne for selvmordforebyggelse kan inddrage denne 

viden til en fremadrettet justering i anvendelsen af den obligatoriske nødplan.  Øvrige 

sundhedsprofessionelle samt støtte personer, ville også kunne drage nytte af denne viden i 

relationen til den selvmordstruede. Videnskabeligt vil fundene kunne bruges til belysning af 

behovet for yderligere undersøgelser. 

5.1. Forskningsspørgsmål 

Ud fra baggrundsviden, litteraturgennemgang og problemformulering formuleres følgende 

forskningsspørgsmål. De anvendes som temaer i interviewguiden og vil således blive besvaret 

i dette masterprojekt. 

 Hvad forstår selvmordstruede ved at mestre selvmordstanker? 

 Hvilke erfaringer har selvmordstruede med at mestre selvmordstanker? 

 Hvordan anvender selvmordstruede deres mestrings strategier i en prioriteret nødplan? 

 Hvad er afgørende for, at selvmordstruede anvender mestrings strategierne fra en 

prioriteret nødplan? 

 

6.0. Videnskabsteoretiske afsæt 

Det videnskabsteoretiske afsæt for dette projekt er fænomenologisk-hermeneutisk. 

Fænomenologien beskæftiger sig med, hvordan noget (fænomenet) viser sig for den enkelte 

og hvilken mening eller betydning, det tillægges. Fænomenologiens grundlæggende 
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antagelser indebærer begreberne intentionalitet, livsverden, reduktion og essens. Altså 

hvordan forskellige fænomener præsenterer sig for vores bevidsthed (intentionalitet) ud fra 

den verden, vi lever i og tager for givet (livsverden). Livsverden er en før videnskabelig 

erfaringsverden, og derved bliver de meninger og betydninger, der ligger implicit i vores 

dagligdag synliggjorte. For at få en fordomsfri beskrivelse af fænomenet forsøges 

forforståelse og commonsense at sættes i parentes, altså reduktion. Essens indebærer at søge 

efter fænomenets almene væsen, hvilket fremstår konstant selv under forskellige variationer 

(Tanggaard, Brinkmann 2010). Fænomenologien ærinde er at ”komme til sagen selv”, altså en 

beskrivelse af et fænomen, som det erkendes af individet (Norlyk, Martinsen 2008). Det ikke 

muligt at opnå viden alene ved iagttagelse. Tingene viser sig først i sammenhæng med 

menneskets måde at leve på og i samlivet med andre mennesker, dermed hænger forståelse og 

iagttagelse sammen. Mennesket er et forstående og fortolkende væsen (Bjerrum 2005). 

Formålet er at etablere en fælles forståelse af, hvad den selvmordstruede forstår ved at mestre 

selvmordstanker, og hvordan disse mestrings strategier prioriteres. Derfor er tilgangen i dette 

projekt hermeneutisk fortolkende. Den hermeneutiske tilgang er en proces, kendetegnende 

ved kontinuerligt, at se på delene og helheden, samt en afprøvning af delfortolkningerne i 

analysen, indtil der kan etableres en fælles forståelse eller ligefrem enighed, der vil kunne 

formidle generel meningsdannelse (Kvale, Brinkmann 2009). Hermeneutikken beskæftiger 

sig med at afdække betydningen i et udsagn gennem tolkningen af de meninger, der ligger i 

eller bag udsagn. Metoden er velegnet, når det gælder om at forstå et udsagn eller en handling, 

da den analyserer fænomener i den sammenhæng, de er blevet til i og er en del af. 

Analysemetoder inden for den hermeneutiske erkendeposition er reduktionistiske i og med at 

den større tekstmængde omsættes til mindre og mere overskuelige tekststykker. Desuden er 

de konstruktivistiske idet tekststykkerne tages ud af deres helhed og forstås i en sammenhæng 

og forklaringsramme, som problemformuleringen er udtryk for (Bjerrum 2005). For at skabe 

klarhed over forståelseskonteksten for en given tolkning, inddrages den hermeneutiske 

meningsfortolkning. Fortolkningskonteksten indebærer analytiske abstraktioner fra et 

kontinuum af niveauer. Et kontinuum der strækker sig fra et selvforståelses-, common sense- 

til et teoretisk niveau. Forholdet mellem det åbenlyse og det skjulte sættes i bevægelse i kraft 

af både undersøgers og de udforskedes løbende selv – og virkelighedsdefinitioner. Det der 

fremtræder, afhænger af hvad vi er opmærksomme på – og om vi tolker ud fra et 

selvforståelses-, et common sense eller et teoretisk niveau. Videre i fortolkningen diskuteres 
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den fremanalyseret betydning med relevant litteratur og teori, hvori der argumenteres for ny 

forståelse eller en ny form for væren – i-verden (Martinsen, Norlyk et al. 2012). Ifølge Kvale 

sikres herved en analytisk generalisering, således at analyseresultaterne vil kunne betragtes 

som vejledende for, hvad der vil ske ved tilsvarende forhold og vil kunne benyttes i andre 

kontekster (Kvale, Brinkmann 2009). Altså stemmer den erfarede virkelighed overens med 

teorien eller er der behov for at teorien revideres. Projektet, skal læses med udgangspunkt i, at 

projektskriveren er en aktiv medspiller gennem processen, i forhold til udvælgelse af empiri, 

inklusions kriterier, etiske overvejelser, analyse- og diskussionsrammer, som interviewer, ved 

transskription af interviewene, ved teorivalg i teoretisk forståelse og i diskussionen.  

7.0. Undersøgers forforståelse/baggrund 

I forhold til såvel fænomenologi som hermeneutik er begrebet forforståelse væsentlig, idet 

interviewforskning indebærer, at intervieweren bruger sig selv som instrument (Kvale, 

Brinkmann 2009). Min teoretiske forforståelse er synliggjort i dette projekts afsnit 1.0. 2.0. og 

4.0. Derudover har jeg en faglig forforståelse fra arbejdet som sygeplejerske i psykiatrien 

gennem 23 år. De sidste 3 år som behandler i klinik for selvmordsforebyggelse. Som 

interviewer bruger man sig selv som redskab, derfor beskrives kort de følelser/normer som er 

bevidste for mig, altså hvilket interview instrument jeg er (Fog 2004). Jeg har gennemgået en 

2 årig relations behandleruddannelse. Den grundlæggende antagelse i relations behandling er, 

at patientens handlinger altid er forsøg på, på bedste måde at mestre noget, der er meget svært 

(Thorgaard 2006). Jeg har en forforståelse af, at et selvmordsforsøg er en måde, at udtrykke 

ønsket om forandring af en uudholdelig situation (WHO). Når valget om selvmord træffes, er 

det min opfattelse at dette træffes på baggrund af en stærk forpinthed (Shneidman 1996). 

Undersøger har kun interviewet én gang tidligere, hvilket var fagprofessionelle. For at sikre 

undersøgelsens generaliserbarhed, reliabilitet og validitet argumenteres der for mine valg af 

metode og teori i de næste afsnit. 

 

8.0. Metode og materiale valg 

Spørgsmålet bestemmer metoden i videnskabelige undersøgelser (Polit, Beck 2010). 

Problemformuleringen lægger op til indhentning af subjektive beskrivelser, at forstå den 

selvmordtruedes opfattelse af og erfaringer med at mestre selvmordstanker. Altså et 
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førstepersonsperspektiv i en kontekst hvor selvmordstanker opstår. Kvalitative metoder er 

udviklet til at studere førstepersonsperspektiv og fænomener, der er kendetegnende ved at 

være kontekstuelle, derfor vælges det kvalitative forskningsinterview (Kvale, Brinkmann 

2009). Interviews er velegnede til at generere viden om emner der er underbelyste, sensitive 

eller hvor man som forsker har interesse i det særegne frem for det generelle (Andreasen 

2008). 

8.1. Empirisk materiale 

Fire respondenter er interviewet i 30-45 minutter. Det transskriberede materiale fra disse fire 

interviews udgør det empiriske datamateriale, som danner grundlag for analyse og 

meningskondensering.   

8.2. Udvælgelse og beskrivelse af respondenter. 

Respondenterne blev udvalgt i samråd med behandlerne og den behandlingsansvarlige 

overlæge i Klinik for Selvmordsforebyggelse. Den ledende behandlingsansvarlige overlæge i 

afsnittet godkendte undersøgelsen (Bilag 5). Selvmord og selvmordsforsøg er 

situationsafhængige, derfor blev der ikke valgt klinik ud fra geografiske hensyn. Da 

behandlerne selv forsker, var de bekendte med de dilemmaer der er forbundet med, at en 

kollega interviewer éns patienter. Viden fra litteratur gennemgangen viser at der er alders- og 

kønsforskel i forhold til at mestre selvmordstanker, derfor skulle de inkluderede respondenter 

repræsentere disse forskelle. Der skulle indgå både kvinder og mænd, aldersmæssigt 

repræsentanter fra aldersgrupperne 20-30 år og 30-70 år. Der valgtes en yngre kvinde, samt en 

aldrende mand, idet disse kønsmæssigt repræsenterer fordelingen af populationen de 

selvmordstruede. Ligeledes valgtes respondenter med både svære og flere selvmordsforsøg, 

samt respondenter med svære selvmordstanker med planer uden forsøg. Der blev opstillet 

følgende inklusions kriterier til udvælgelsen. 

 At respondenterne havde lyst til at indgå i et forskningsinterview og havde givet 

frivilligt samtykke (Datatilsynet.dk 2013). 

 At respondenterne ikke havde haft et behandlingsforløb ved undersøger.  Den sociale 

relation har indvirkning på respondentens åbenhed og påvirkning af videns dannelsen, 

og der kunne opstå et asymmetrisk magtforhold (Kvale, Brinkmann 2009).  
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 At respondenterne var psykisk robuste og ikke havde en mental retarderings diagnose, 

således de kunne berette om deres forståelse af at mestre selvmordstanker.  

 At respondenterne talte og forstod dansk. Fælles forståelse af kulturelle normer, samt 

erkendelse af sprogbrug er vigtig for at undgå misforståelser (Kvale, Brinkmann 

2009). 

 At respondenterne aktuelt var i et forløb i Klinik for Selvmordsforebyggelse og havde 

haft mindst 2 samtaler. Selvmordstruede har i perioder uden selvmordstanker et andet 

fokus og erindringen om mestrings strategierne er minimeret (Stanley, Brown 2011). 

 

 Køn Alder Selvmordsforsøg Antal samtaler 

Respondent 1 Mand 22 år 4 svære 

selvmordsforsøg 

med behov for 

indlæggelse og 

medicinsk 

behandling 

4  

Er i behandlings 

forløb 

Respondent 2 Mand 64 år Svære 

selvmordstanker 

med planer 

4 

Lige afsluttet 

behandling 

Respondent 3 Kvinde 27 år 1 

selvmordsforsøg, 

uden behov for 

indlæggelse og 

somatisk 

behandling 

2 

Er i 

behandlingsforløb 

Respondent 4 Kvinde 37 år 2 

selvmordsforsøg 

med behov for 

indlæggelse og 

medicinsk 

behandling 

2  

Er i 

behandlingsforløb 

 

Den selvmordtruedes faste sundhedsfaglige kontaktperson, informerede og udleverede brev 

om projektet, mhp. at kunne uddybe spørgsmål og fornemme om den selvmordstruede havde 

betænkeligheder herved. 

8.3.Videnskabsetik.                                                                                                                              

Et interview er et moralsk foretagende (Kvale, Brinkmann 2009). Derfor redegøres der her for 

de etiske overvejelser, der er gjort i forhold til respondenterne igennem hele undersøgelsen. 
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Projektet er udarbejdet i forbindelse med en uddannelse og anvender ikke personfølsomme 

data. Derfor falder undersøgelsen ikke ind under bestemmelserne af ”Lov om behandling af 

personoplysninger”, hvorfor projektet ikke er anmeldt til Datatilsynet (Datatilsynet.dk 2013). 

I forhold til de generelle regler punkt 13, har undersøger pligt til at informere deltagerne om 

projektet. Derfor er der udarbejdet et brev, indeholdende projektskrivers navn, formålet med 

projektet, at deltagelse er frivilligt, og at et samtykke til deltagelse til enhver tid kan trækkes 

tilbage, jf. § 7 i persondataloven, samt at projektskriver har tavshedspligt. I brevet informeres 

om, efter regel 16, at lydoptagelser og transskribering tilintetgøres efter afsluttet eksamen 

(Datatilsynet.dk 2013) (bilag 6). Brevets udformning og indhold er inspireret af artiklen ”at 

skrive en god deltagerinformation” fra den nationale videnskabsetiske komite (cvk.sum.dk 

2011). Brevet er inden udlevering til respondenterne, drøftet, godkendt og udleveret til den 

ledende behandlingsansvarlige overlæge på afdelingen, hvor respondenterne modtager 

behandling.                                                                                                                                               

Inden interviewets start har respondenterne underskrevet en samtykkeerklæring (bilag 7), som 

er inspireret af samtykke skabelon fra den nationale videnskabsetiske komité i forhold til 

sundheds videnskabelige forskningsprojekter (cvk.sum.dk 2014). Da projektet ikke er et 

biomedicinsk forskningsprojekt, og derved ikke falder ind under ”Lov om videnskabsetiske 

komitéer og behandling af biokemiske forskningsprojekter” (Retsinformation.dk 2011), er 

projektet heller ikke anmeldt til Den videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark.  

 

9.0. Dataindsamlingsmetode 

9.1. Det semistrukturerede forskningsinterview 

Med baggrund i undersøgers manglende erfaring som interviewer, vurderes det 

hensigtsmæssig at vælge semistruktureret enkeltinterview. Det semistrukturerede interview, er 

et planlagt fleksibelt interview, der har udgangspunkt i en på forhånd kendt viden om det 

studerede fænomen. Samtidigt tillader strukturen, at intervieweren får indsigt i nye og 

anderledes perspektiver på fænomenet. Ifølge hermeneutikken kan vi kun forstå verden på 

baggrund af en forforståelse, altså kan man stille bedre og relevante spørgsmål om det felt 

man er interesseret i at undersøge nærmere (Tanggaard, Brinkmann 2010). Forskning der 

bygger på interview har til formål, gennem systematiserede fremstillinger af informanters 
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udsagn, at afdække, forstå og fortolke den mening oplevelsen af et fænomen, som det 

tillægges af den enkelte respondent. Det endelige formål med en given undersøgelse er dog 

videnskabeligt. Altså udfører man interviews for at få dokumenterbar indsigt i 

respondenternes perspektiv på de sagforhold, man som undersøger er interesseret i (Fog 

2004). 

9.2. Interviewguide 

Forskningsinterviewet er ifølge Kvale en struktureret samtale. Derfor udformes og anvendes 

en interviewguide. Formålet er, at holde struktur og fokus samt give respondenterne mulighed 

for at fortælle med egne ord. Interviewguiden er konstrueret således at den i kronologisk 

punktform indeholder vigtige dele i interviewprocessen, såsom briefing, interviewspørgsmål 

og der til hørendende hjælpespørgsmål samt debriefing (Bilag 8). For at sikre en 

overensstemmelse mellem problemformulering og dataindsamling, indeholder 

interviewguiden begreber fra problemformuleringen. Briefingens formål er, at give et oprids 

af formålet for interviewet, opsætte scenen for interviewet, samt opmuntre respondenterne til 

at sætte ord på deres synspunkter (Kvale, Brinkmann 2009). Interviewspørgsmålene blev 

udarbejdet efter følgende overvejelser: For at respondenterne kunne give righoldige og 

spontane svar på, hvad han/hun oplevede som væsentlige dimensioner i forhold til 

hans/hendes forståelse af at mestre selvmordstanker, skulle interviewet starte med et åbent, 

bredt, generelt og introducerende spørgsmål. Interviewspørgsmålene var primært åbne og 

skulle give respondenterne mulighed for at beskrive. Hjælpespørgsmålene var af afklarende, 

fortolkende og/eller sonderende karakter, og anvendtes når der var behov for at få udsagn 

afklaret eller uddybet. Tavshed i samtalen benyttedes til at give respondenterne rum til 

refleksion. Med henblik på at perspektiverer, inddragedes spørgsmål om erfaring fra andre 

episoder med selvmordstanker (Tanggaard, Brinkmann 2010). Da selvmordsprocessen er 

fluktuerende og selvmordstanker forefindes i forskellige grader, kan anvendelse af mestrings 

strategier samt oplevelsen heraf være forskellig i forskellige situationer.  Derfor anvendtes 

graduering af, at mestre, med begreberne bedre eller dårligere mestring. I forhold til 

anvendelsen spurgtes om mestrings måden var et første eller sidste valg. For at sikre at 

respondenternes udsagn var forstået rigtigt afsluttedes med et fortolkende spørgsmål, hvor 

interviewer gengav en opsummering af det sagte (Tanggaard, Brinkmann 2010). 

Afslutningsvis planlagdes en debriefing mhp, at sikre en drøftelse af respondentens oplevelse 
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af interviewet, interaktionen og uafklarede spørgsmål i forhold til at deltage i projektet. 

Debriefingen dannede også grundlag for en vurdering af kvaliteten af interviewet, samt 

kravene om, at producere viden der er gavnlig i forhold til menneskets situation og minimere 

eventuelle skadelige konsekvenser for respondenterne (Kvale, Brinkmann 2009). Anvendelse 

af interviewguide sikrer ikke det gode interview. For den uøvede interviewer kan 

interviewguiden komme til at stå i vejen for kontakten mellem interviewer og respondent, 

hvis intervieweren har fokus på at formulere sig korrekt og følge interviewguiden. For at 

undgå rigiditet i interviewet og distance i relationen, lærtes interviewguiden udenad inden 

interviewene. En gennemarbejdet interviewguide og en god kontakt til respondenten, styrker 

det empiriske materiale. Hvis ikke intervieweren har været dygtig til at etablere og fastholde 

kontakten til sin respondent, eller hvis hun undgår de svære spørgsmål, så vil det empiriske 

materiale være et vaklende fundament, at bygge en undersøgelse videre på.  Et interview kan 

aldrig reduceres til et spørgsmål om spørgeteknik (Fog 2004). Altså må intervieweren lytte 

aktivt, opmærksomt og sensitivt. 

 

9.3. Interviewsituationen 

Interviewet er en levende proces, hvor alt kan ske. En proces hvor to samtalepartnere 

forhandler om, hvordan ting kan forstås (Fog 2004). Jeg har til daglig et terapeutisk forhold til 

selvmordstruede, som er kendetegnet ved, at den selvmordstruede selv har bedt om hjælp og 

ønsker forandring. Ved interviewet havde jeg bedt den selvmordstruede om at komme og dele 

sin forståelse og erfaringer med mig. Derfor var det vigtigt for mig, inden og gennem alle 

interviews, at formålet med interviewet var klart. I interviewsituationerne var jeg åben over 

for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form, når der blev fulgt op på respondenternes 

svar, og de historier de fortalte. Det tilsigtedes, at respondenterne fremkom med spontane 

beskrivelser af oplevelser, følelser og fortællinger om hvordan de handler. Altså beskrivelser 

der undervejs kunne tolkes på og spørges til (ibid.). De specifikke forståelser og udtalelser 

blev under interviewene gjort til genstand for fortolkning, og der blev under interviewene 

direkte spurgt om tolkningen var forstået korrekt, således fortolkningen foregik i samråd med 

respondenten. Der var afsat én time til interviewene. Interviewene forgik henholdsvis i, et 

reserveret lokale i Lokal psykiatriens lokaler, hvor den selvmordstruede vanlig kommer til 

samtaler/behandling, eller hjemme hos respondenten. Ulempen var at lokalerne i Lokal 
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psykiatrien normalt er rammen for de selvmordstruedes behandling/terapi. Hensigten var ens 

lokalisation for interviewene, men da der er økonomiske omkostninger ved transport, tog jeg 

hjem til den ene respondent.  Interviewene blev optaget på mobiltelefon, på et SDS kort, for 

ikke at miste relevante data undervejs. SDS kortet blev efter interviewene opbevaret i aflåst 

skuffe. Efter hvert interview nedskrev jeg kort hvilke følelsesmæssige tilstande der var 

registreret hos respondenten og jeg. Følelser fra interviews der ikke kommer til bevidstheden, 

vil blive kilde til uklarheder, fejl og mangler (Fog 2004).  

9.4. Transskription 

Empirien blev gjort tilgængelig for analyse ved transskription. Jeg valgte selv at foretage 

transskriptionen (Kvale, Brinkmann 2009). Forud for transskriberingen fremsattes følgende 

skriveinstruktioner. 1) transskriptionen blev foretaget ordret, med det formål at kunne huske 

interviewene, når analysearbejdet blev påbegyndt. 2) fremhæve med kursiv hvis der var ord 

som øh, ikke også, hvis respondenten grinede eller der var længere pauser. 3) svarenes 

tidslængder blev indskrevet mhp lettere at kunne genfinde svarene på SDS kortet eller i 

transskriptionen. 4) mine spørgsmål blev tydeliggjort med rødt og med dobbelt linjeafstand 

mellem svar og spørgsmål. 5) Min oplevelse af respondentens adfærd under interviewet blev 

beskrevet afslutningsvis. Fx sad tilbagelænet ol. Dette som et selektivt filter til at fastholde 

netop de betydninger der var væsentlige for undersøgelsen emne og formål (ibid.). Der blev 

ikke foretaget en reliabilitets kontrol på transskriptionen, men beskrivelsen af kriterierne for 

transskriberingen sikrer validitet. 

 

10.0. Analyse 

Analysen begyndte efter interviewene og transskriberingen, hvor jeg nedfældede det der 

havde overrasket mest ved interviewene i forhold til forforståelse og baggrundsviden 

(Tanggaard, Brinkmann 2010). For at reducere de kvalitative data til kortfattede 

formuleringer, anvendtes systematisk tekst kondensering af Malterud (Malterud 2012), 

således der kunne skabes overblik over de 45 siders transskription. Metoden sikrer uerfarne 

forskere fleksibilitet samtidig med metodisk stringens. Analyselogbog blev udarbejdet for at 

sikre transparens. Indholdet i logbogen beskrives kort her. 1) Beskrivelse af det samlede 

indtryk fra gennemlæsningen af transskriberingen ved spørgsmålet ”Hvilke foreløbige temaer 

kan identificeres? ”. 2) Identificering og sortering af meningsenheder. Processen tog 
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udgangspunkt i en induktiv kodning af alle respondenternes udsagn. Kravet hertil var 

åbenhed, fleksibilitet og fravær af fordomme i forhold til undersøgelsens empiriske grundlag. 

Derefter blev koden defineret med tekstsegmenter, der beskrev meningsindholdet i teksten, 

med henblik på at identificere dem senere til sammenligning på tværs af interviewene. 

Efterfølgende blev tekststykker samlet under fælles tema, nogle tekststykker blev placeret 

under flere temaer. Gennemlæsning af temaerne foregik med følgende spørgsmål til teksten 

”Hvad siger temaet i relation til forskningsspørgsmålene og hvad svarer de selvmordstruede? 

” samt ”Fortæller de andet? ”. 3) Kondensation. Empirien der bestod af koder på tværs af de 

individuelle respondenters udsagn, blev inddelt i få overordnende temaer med nye samlende 

overskrifter 4) Fra kondensation til beskrivelse. Kondenseringen af interviewudsagnene blev 

inddraget til besvarelse af forskningsspørgsmålene, udvalgte citater fra interviewene, 

anvendtes som repræsentation og belæg for det fælles tema. Se figur 1. Sikring af at ingen 

tekststykker blev glemt, foregik ved at den færdige opdeling af tekststykkerne 

(kondenseringen) blev gennemlæst og afkrydset i transskriptionerne.  

 

Figur 1 

Problemformulering 
og forsknings 
spørgsmål 

Foreløbige 
temaer 

Identificering og 
sortering af 
meningsenheder 

Kondensering Kondensering til 
beskrivelse 

”Hvad forstår den 

selvmordstruede ved 

at mestre 

selvmordstanker, 

hvilke erfaringer har 

han/hun med dette 

og hvordan 

anvender den 

selvmordstruede 

disse mestrings 

strategier i en 

prioriteret nødplan, 

når han/hun har 

selvmordstanker? ” 

 

Hvad forstår 

selvmordstruede ved 

Vrede 

 

Tilbagetrækning 

 

Redskaber 

 

Misbrug 

 

Lavt selvværd 

 

Fysisk træning 

 

Medicin 

 

Samtale 

 

Holdning 

 

Konsekvens 

 

Pårørende 

 

Søge støtte 

 

Arbejde med ting 

Vrede 

 

Nej, det er for at 

komme af med 

tanker for, at 

komme af med den 

vrede med at jeg 

skal slå mig selv 

ihjel, vred på andre 

i stedet for at jeg 

står og råber og 

skriger af min 

kæreste, min familie 

eller et eller andet 

… (Respondent 1) 

 

Da bankede jeg 11 

personer, og de 2 

var politibetjente. 

Det halve af mine 

kammerater og min 

familie Jeg har 

sådan en vrede 

inden i mig hele 

tiden, og den kan 

Vreden 

 

”Vreden mod 

andre og en selv” 

Respondent 3 

fortæller at vreden 

blev rettet mod 

hendes far, hendes 

brødre eller mand. 

Sådan var det også 

for respondent 1, 

han angav at det var 

hans forældre og 

kæreste der måtte 

tage i mod hans 

vrede. I de 

situationer hvor han 

havde været 

påvirket af stoffer 

forværredes 

selvmordstankerne 

og vreden blev da 

rettet mod politiet. 

Hos respondent 3 

førte skyldfølelsen 

til tiltagende 

selvmordstanker og 

selvmordadfærd. 

Hun så efter ting 
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at mestre 

selvmordstanker? 

Hvilke erfaringer har 

selvmordstruede med 

mestre 

selvmordstanker? 

Hvordan anvender 

selvmordstruede deres 

mestrings strategier i 

en prioriteret 

nødplan? 

Hvad er afgørende 

for, at de anvender 

mestrings strategierne 

fra en prioriteret 

nødplan? 

 

Selvmordsadfærd 

 

Selvmordsbudskab 

 

Nødplanen 

 

Oplevelsen af 

interviewet 

 

jeg ikke komme af 

med. 
(Respondent 1) 

 
Jamen, jeg rasede 

ud på min far og 

mine brødre og jeg 

kunne også godt 

bare finde på at gå 

hen til den eng der 

lå 1 km fra hvor vi 

boede. 

(Respondent 3) 

 

”SÅ ville jeg gå min 

vej i arrigskab. Jeg 

ville lægge mig ude 

i grøftekanten, bo 

derude eller ………. 

Ligge mig ude 

under hjulene på en 

lastbil. 

De knive der over 

de er vældig gode, 

og vi har også en 

stak 

rengøringsmidler” 

(Respondent 3)  

hun kunne skade 

sig selv med knive, 

rengøringsmidler 

eller en stor lastbil 

hun kunne lægge 

sig under. 

 

 

10.1. Hermeneutisk meningsfortolkende 

Analysen tager udgangspunkt i hermeneutisk meningsfortolkning, et værktøj der ifølge Kvale 

og Brinkmann (Kvale, Brinkmann 2009) gør analysen mere tilgængelig. Som analyseramme 

anvendes de tre fortolkningskontekster, selvforståelse, kritisk commonsense-forståelse og 

teoretisk forståelse. For at sikre muligheden for efterprøvning af fortolkningen beskrives her 

de tre fortolkningskontekster. I den første fortolkningskontekst selvforståelse formuleres 

interviewpersonernes egen opfattelse af deres udsagn i kondenseret form. Fortolkningen er 

her begrænset til interviewpersonernes egen selvforståelse, således at fortolkningen fremstår 

som en omformuleret kondensering af interviewpersonernes udsagn ud fra deres egne 

synspunkter, som de er forstået af forsker (Ibid.). Kritisk commonsense-forståelse, den 

anden fortolkningskontekst rækker ud over formuleringen af interviewpersonernes 

selvforståelse og analysen omfatter en bredere forståelsesramme end interviewpersonernes 

egne. Her forstærkes eller beriges fortolkningen ved at inddrage almen viden om indholdet af 

udsagnet (Ibid.). I den sidste fortolkningskontekst teoretisk forståelse inddrages teorier, 

forskningsartikler fra baggrundsafsnittene og anden litteratur der kan bidrage til forståelsen. 
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Analysen opdeles i 1) selvforståelse og commonsense, 2) teoretisk fortolkning. ”Researcher 

bias” kan forhindres ved inddragelse af kolleger og respondenter i analyseprocessen og som 

uøvet kan jeg overse temaer. Dette fravalgtes, idet det ikke har været muligt at finde en 

kollega der havde tid til at gennemlæse det transskriberede materiale og indgå i analysen.   

10.2. Fund 

 

I de følgende afsnit præsenteres de fund, som er fremkommet i analysen af 

interviewmaterialet. Fundene optræder på tværs af interviewene. For at øge læsevenligheden 

er disse opdelt i temaerne fra den systematiske tekst kondensering. Temaerne fremgår af figur 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Temaer og undertemaer 

Temaer 

Kamp eller flugt! Styrkelse af 

selvet 

Den indre 

dialog 

Tage ansvar. Nødplanen 

Under temaer 

Vreden. 

”Vreden mod 

andre og en selv” 

 

Tilbagetræning 
”Væk fra mine 

bekymringer” 

 

Fortrænge/lagre. 
”Selvmordtankerne 

lægges lag på lag” 

 

Misbrug.  

”Jeg vil væk! ” 

 

 

Fysisk 

træning. 

”Stor og 

stærk” 

 

Medicin.  

”Den rigtige 

dosis” 

 

Samtale. 

”Det 

hjælper! ” 

 

Holdninger 
”Det er fejt! ” 

 

Konsekvens 

”Hvad fanden 

laver du? ” 

 

 

Arbejde med 

tingene.  

”Forandring og 

accept” 

 

Selvmordsbudskabet 
”Jeg vil dø”  

 

  

 

Nødplanen. 

”Hvad er det? ” 

 

Nødplanen er 

situationsafhængig. 
”Den kan man da 

ikke prioritere! ” 
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10.3. Kamp og flugt! 

10.3.1. Vreden. ”Vreden mod andre og en selv” 

Vrede og tilbagetrækning fra omgivelserne var mestrings strategier, som hyppigt blev anvendt 

til at mestre selvmordstanker. Vreden blev rettet både mod omgivelserne og mod 

respondenterne selv. Respondent 3 fortæller, at vreden blev rettet mod hendes far, hendes 

brødre eller hendes mand. Sådan var det også for respondent 1. Han angav at det var hans 

forældre og kæreste der måtte tage i mod hans vrede. I de situationer hvor han havde været 

påvirket af stoffer forværredes selvmordstankerne, og vreden blev da rettet mod politiet eller 

mennesker omkring ham, som han vurderede som en trussel: 

”For at komme af med tanker, for at komme af med den vrede med, at jeg skal 

slå mig selv ihjel, så bliver jeg vred på andre i stedet for, jeg står og råber og 

skriger af min kæreste, min familie eller et eller andet, sådan skal det ikke være! 

” (Respondent 1) 

 

Der var blandede erfaringer med vrede. Vrede kunne både give luft og lindring, skyldfølelse 

eller den kunne udvikle sig til aggression. Respondent 3 fortæller, at hun kunne ”tænde 

fuldstændig af”, når hun befandt sig i denne tilstand, hvilket hun så tydede som et signal på, at 

nu skulle hun væk og have luft. En efterfølgende skyldfølelse over at have påført sine 

nærmeste ubehag påvirkede respondent 1 og udløste selvbebrejdende tanker om at være 

egoistisk. Hos respondent 3 førte skyldfølelsen til tiltagende selvmordstanker og 

selvmordadfærd. Hun så efter ting hun kunne skade sig selv med, knive, rengøringsmidler 

eller en stor lastbil hun kunne lægge sig under. Respondent 1 anvendte også skyldfølelsen på 

en refleksiv måde, således reflekterede han over, hvad han kunne tage ansvar for, og dermed 

være skyldig i, og hvad andre var skyldige i: 

”Når jeg tænker tilbage på, hvordan mine forældre har været i mod mig, det er 

som det hjælper, altså det er ikke min egen skyld, jeg er sådan, det er mine 

forældres skyld. Ikke sådan skyld, men det er sådan, en ung hjerne kan ikke 

passe på sig selv, den får jo bare input hele tiden, og det er, som han selv siger, 

der skal jeg lige lære, altså tænk tilbage, at det er noget, jeg lærte den gang, det 

skal jeg så bare vænne mig af med. Sådan når jeg har tanker” (Respondent 1) 
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Vreden og skyldfølelsen medførte efterfølgende en tilbagetrækning fra omgivelserne. 

10.3.2. Tilbagetrækning. ”Væk fra bekymringerne.”                                                             

Mestring af selvmordstanker ved at trække sig tilbage fra omgivelserne varierede tidsmæssigt. 

En tilbagetrækning fra omgivelserne kunne vare fra et par minutter til dage. Respondent 3 

fortæller, at hun altid har fundet sig et sted, hvor hun har kunnet være helt alene. Et sted som 

hun vendte tilbage til, når hun havde selvmordstanker. Da hun var ung og boede hos sine 

forældre, opsøgte hun en eng 1 km, fra hvor hun boede. Aktuelt havde hun en gildesal i 

forlængelse af sit og mandens hus, som hun trak sig tilbage i. Tilbagetrækningsstederne var 

ikke komfortable, der kunne være koldt, men der var ro. Derved fik hun både fysisk og 

psykisk kontrol over sig selv og derved også kontrol over selvmordstankerne. Respondent 2 

trak sig tilbage ved at blive liggende i sin seng. Da selvmordtankerne var værst og han var 

indlagt, blev han i sengen i 3 dage. Han oplevede at han i den tid, han lå i sengen fik tænkt 

mange tanker. Hans selvmordstanker forsvandt, fordi hans eftertænksomhed under dynen, 

havde bragt ham en afklaring med hans liv. Respondent 4 oplevede at en indlæggelse på 

psykiatrisk afdeling, fik selvmordstankerne til at mindskes: ”Jeg kom væk fra hverdagens 

bekymringer, derved fik jeg ro og mere energi. ” 

10.3.3. Fortrænge/lagre. ”Selvmordstankerne lægges lag på lag” 

Respondent 3 havde haft selvmordstanker fra den tidlige ungdom. Dengang holdt hun 

selvmordtankerne for sig selv. Hun lagrede dem: ”jamen de fyldte, så de blev simpelthen lagt 

lag på lag”. Hendes erfaring med lagringen af selvmordstankerne var, at det kun gav 

kortvarig lindring. De tiltog i styrke og blev mere intense, dog havde denne mestring med at 

lagre selvmordstankerne holdt hende fra selvmordsforsøg gennem hele hendes ungdom.  

10.3.4. Misbrug. ”Jeg vil væk! ” 

Respondent 1 havde med misbrug af steroider og amfetamin, fundet en måde at mestre sin 

vrede og sit lave selvværd på, og dermed også sine selvmordstanker. Han beskrev det på 

følgende måde: ” Jeg ville bare væk fra den verden, hvor jeg følte mig lille og skrøbelig”. 

Hans erfaring var, at 2 ugers misbrug kunne medføre at han blev paranoid. Selvværdet og 

hverdagen brød sammen og selvmordstankerne forværredes. Hans fire selvmordsforsøg havde 

alle været i misbrugs perioder.        Respondenterne forstår således at vrede med tilhørende 

skyldfølelse, tilbagetrækning, fortrængning og misbrug er en måde at mestre selvmordstanker 
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på. En erkendelse som er opstået erfaringsmæssigt efter at have afprøvet disse mestrings 

strategier gennem længere tid. Erfaringen er således, at ovenstående mestring har effekt på 

selvmordstankerne, men effekten er varierende.   

10.3.5. Teoretisk forståelse af kamp og flugt. 

Til teoretisk forståelse af kamp og flugt inddrages Lazarus (Lazarus 2007) teori om mestring. 

I flere af studierne fra litteratursøgningen indgik Lazarus teorier og validerede spørgeskema 

COPE. Vrede og tilbagetrækning vil være en måder at mestre selvmordstanker på, så længe 

de for mennesket opfylder målsætningen om, at opretholde/øge selvrespekt eller social 

anseelse Lazarus anser mestring som en måde at håndtere trusler/konfrontationer på. Trusler 

og konfrontationer der er rettet mod selvet (Lazarus 2007).  Det vil sige, at mennesket 

beskytter sig mod en beskadigelse af selvet og en beskyldning om at de selv har ansvaret for 

beskadigelsen. Mennesket vil derfor angribe den anden der har skylden for krænkelsen, hvis 

det kan ske uden mennesket udsætter sig selv for stor fare, det vil sige vrede anvendes som 

mestring. Hvis mennesket derimod vurdere at gengælden af deres vrede vil være uacceptabel 

stor, vil vreden fremstå tilbageholdt og angstbetonet. Angrebsimpulsen, som er en del af 

vreden, vil da blive undertrykt og omstændighederne der udløste vreden vil blive revurderet 

og fortolket på en mere moderat eller andreledes måde, altså en tilbagetrækning eller accept af 

ikke at kunne ændre noget (Lazarus 2007). Sygeplejerforsker Katie Eriksson inddrages her, da 

hun i sin teoretiske fremlægning af det lidende menneske, belyser hvorledes mennesket 

udholder at være lidende. Hun ville sige den selvmordstruede havde forsonet sig med 

situationen, altså accepteret ikke at kunne ændre noget. Når den selvmordstruede forsoner sig 

med situationen, finder han/hun muligheder og mening. Det vil sige, at den selvmordstruede 

ikke længere ser ”det onde”/truslen/konfrontationen, fordi han/hun har kunnet ændre på de 

belastende vilkår eller har ændret holdning. Hvis ikke den selvmordstruede forsoner sig med 

situationen, opstår skyldfølelsen og lidelsen forværres (Eriksson 2010). Skyldfølelsen indebar 

en tiltagende bebrejdelse af ikke at være god nok, eller tiltagende selvbeskadigelse som 

respondent 3. Selvbebrejdelse og skyldfølelse kan betegnes som en ofring, således forsoning 

kan finde sted. Gennem ofring forsøger mennesket at formildne vreden (Eriksson 2010). 

Respondent 1 beskyttede sig selv ved at lægge skylden for hans adfærd over på forældrene, 

det vil sige at forældrene var ansvarlige for beskadigelsen af hans selv. Det udløste ikke 

vrede, fordi en vrede måske ville udløse gengældelse (Lazarus 2007). Det udløste forsoning, 
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fordi han var blevet bekræftet i at han var et lidende menneske og hans fortolkning af 

omstændighederne der udløste vreden var revurderet og blev fortolket på en anderledes måde. 

(Eriksson 2010).     

Fortrængning var en effektiv mestring for respondent 3 gennem hele hendes ungdom. 

Fornægtelse kan under visse omstændigheder være gavnlig, især når man ikke kan stille noget 

op imod sin lidelse eller afværge yderligere skade. Hvis fornægtelsen hindrer nødvendig 

tilpasning, vil det medføre skadelig effekt (Lazarus 2007).                                                                                                   

Misbrug blev brugt som en måde at komme væk fra ubehag. For respondent 1 reducerede det 

selvmordstankerne for en tid. En ikke accepteret handling, kan være det bedst tænkelige at 

gøre i en svært forpint tilstand frem for at begå selvmord (Shneidman 1996). Det vil sige at 

den selvmordstruede beskytter sig selv og derved undgår at dø. Det skal ikke forstås, at man 

skal opfordre selvmordstruede til at anvende misbrug. Det skal forstås som en accept af, at det 

var det bedst tænkelige mennesket kunne gøre i den givne situation, indtil mennesket har 

erhvervet sig andre måder at mestre forpintheden på, og derved en måde at mestre 

selvmordstanker på. 

Vrede, tilbagetrækning, fortrængning og misbrug må indbefattes som mestring af 

selvmordstanker, selvom tilbagetrækning og misbrug i beskrivelsen af selvmordsprocessen 

opfattes som udløsende risikofaktorer for selvmordsforsøg/selvmord (Møller, Stephensen et 

al. 2006).      

10.4. Styrkelse af selvet. 

Lavt selvværd havde indflydelse på udviklingen af respondenternes selvmordstanker. Det lave 

selvværd forsøgte de at styrke på flere måder, bl.a. ved fysisk træning, misbrug, medicinsk 

behandling og samtaler. 

10.4.1. Fysisk træning ”Stor og stærk” 

Respondent 1 havde anvendt fysisk træning, steroider og kampsport til at få en fysisk styrke 

som kompenserede for hans lave selvværd:  

”Ja, men træning har altid været en stor del af mit liv. Så har jeg de perioder 

hvor jeg bliver kæmpestor og sådan, og så har jeg som nu, hvor jeg er lille igen 

men øh. Det er sådan, når jeg er lille, så er jeg meget skrøbelig, og når jeg er 

bygget op, så bygger jeg også min selvtillid op. Når jeg bygger mine muskler op. 
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Altså lige nu er jeg på et sådant punkt, hvor jeg har det godt i mit liv, så behøves 

jeg ikke at være stor og stærk, for jeg ved jeg er stor og stærk indeni” 

(Respondent 1) 

 

Det havde ingen effekt på selvmordstankerne på sigt, for de vendte altid tilbage. Kampsport 

kunne igangsætte en vrede som så aktiverede selvmordstankerne. Hans svar på hvilken 

erfaring han havde med fysisk træning som mestring af selvmordtanker var: ”Altså jeg vil ikke 

sige det der med selvmord der, hvordan jeg har tacklet det, for det har jeg ikke tacklet det 

godt”.  

10.4.2. Medicin ”Den rigtige dosis” 

Respondent 3 var den eneste, af de fire respondenter der nævnte, at medicin var det, der havde 

hjulpet hende til at mestre selvmordstanker: 

”Altså, det er først og fremmest medicinen der har hjulpet på 

selvmordstankerne, efter jeg er kommet op på rigtig dosis. Og så samtale. Noget 

af det ligger jo også i dårligt selvværd. Selvværdet spiller stadigvæk en stor 

rolle. ” (Respondent 3) 

 

Hun oplevede at medicinen havde reduceret hendes følelsesmæssige udsving: ”Jeg ryger ikke 

fra 0-360 på et sekund længere”. Hun kunne lettere få stoppet op og reagere hensigtsmæssig 

på udløsende årsager, inden selvmordstankerne blev for stærke. 

10.4.3. Samtale. ”Det hjælper! ” 

Respondenterne angav at samtale med behandler havde reduceret deres selvmordstanker. De 

oplevede at de havde fået nogle redskaber/mestrings strategier de ikke havde tidligere. 

Respondent 1 fortæller, at hans behandler har givet ham nogle konkrete anvisninger, hvor han 

tænker tilbage til sin barndom. På denne måde reduceres hans skyldfølelse. Han fortæller 

følgende om effekten heraf: 

”Så efter jeg har været inde ved min behandler, de fire gange jeg har været der, 

har jeg ikke haft en eneste selvmordstanke endnu, og det har jeg normalt sådan, 

ja en gang om måneden eller to. Så jeg har ikke haft det en eneste gang. Det er 

fandme fremskridt. ” (Respondent 1) 
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Respondent 2 havde samme oplevelse: ”altså mine samtaler med min behandler. Jeg har 

arbejdet med nogle ting og tankerne er fuldstændig helt væk efter. ”Respondent 2 der havde 

været indlagt på psykiatrisk afdeling, beskrev effekten af samtalerne under indlæggelsen 

således: ”det har hjulpet mig meget, det at tale med nogle læger, sygeplejersker og forskellige 

ting, det var rigtig godt ”. Respondent 1 havde været meget skeptisk ved at tage imod 

samtaler. Hans far altid havde sagt: ”det er noget være lort”, og ”fuck psykolog”. Hans 

kæreste havde opfordret ham til at prøve hvordan det var. Han angav at have haft så god 

effekt af samtaler, at han havde opfordret sin far til at opsøge behandleren, for at faderen 

kunne få aflastet sit hoved, for alle de bekymringer han havde haft med respondent 1. 

Respondent 3 angiver også samtaler som hjælpsomme: ”altså medicin og så samtaler, det har 

hjulpet”  

De selvmordstruede forstår således at fysisk træning, medicin og samtaler med en behandler 

som måder at mestre selvmordstanker på. Erfaringen hermed var varierende. Samtalen med en 

behandler havde ifølge alle respondenter effekt. Uanset om det var behandleren i Klinik for 

Selvmordsforebyggelse eller personalet på de psykiatriske sengeafdelinger. 

 

 

10.4.4. Teoretisk forståelse af styrkelse af selvet 

Respondent 3 havde god effekt af den medicinske behandling til mestring af selvmordstanker. 

Ifølge The European Psychiatric Association (EPA) guidance on suicide treatment and 

prevention (Wasserman, Rihmer et al. 2011), er der evidens for effekt af farmakologisk 

behandling og kognitiv adfærdsterapi i forhold til forebyggelse af selvmordsadfærd. 

Comorbiditet med depression, angst, misbrug og personligheds forstyrrelse, fandtes hos 90 % 

af de mennesker, der havde begået selvmord. Alle lidelser der indebærer lavt selvværd. 

Anbefalingen er derfor, at den selvmordstruede skal diagnosticeres ved godkendte 

diagnostiske procedurer. Den medicinske behandling, der kan reducere selvmordsadfærden er 

diagnose afhængig. Behandlingen af den bagved liggende lidelse for selvmordsadfærden er 

derfor essentiel (Wasserman, Rihmer et al. 2011). Det vil sige at en diagnostisk afklaring, kan 

sikre den rigtige medicinske behandling således selvmordsadfærden, selvmordstanker 

reduceres og selvværdet øges.                                                                                                                                  
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Respondent 2 opbyggede sin selvtillid ved fysisk træning og sport. Psykolog Irene Oestrich 

(Oestrich 2002), der både er forsker og formidler i kognitiv terapi, inddrages her i den 

teoretiske forståelse. Fordi anbefalingerne fra EPA er, at der er evidens for kognitiv 

adfærdsterapi. Oestrich angiver at man må skelne mellem selvtillid og selvværd. Selvværd 

handler om at være tilfreds med sig selv, kende sine gode sider og acceptere sine fejl og 

mangler. Selvtillid handler om at være tilfreds med det man gør. Selvværd skabes i det indre, 

og selvtillid i måden man bruger sine færdigheder på i forhold til andre mennesker. Altså 

mestring af noget fører også til øget selvværd, men det udgør ikke selvværdet. Således havde 

respondent 1 med sin fysiske træning oplevelse af succes og kontrol, noget han var tilfreds 

med at gøre, altså øget selvtillid. Da den fysiske træning ikke gav ham erkendelsen af sine 

gode sider og accept af sine fejl og mangler, blev hans selvværd ikke øget. Således kræves der 

mere end bare fysisk træning for at styrke selvet, men det kan være medvirkende til at øge 

selvværdet. Det kan altså have en kortvarig effekt på selvmordstankerne. Shneidman angiver, 

at mennesker begår selvmord på grund af deres forpinthed og manglende overensstemmelse 

imellem selvopfattelsen og det personlige ideal: 

”People commit suicide because they cannot accept their pain, because the pain 

does not fit in their concept of themselves, with their personal ideal” s 159 

Shneidman (Shneidman 1996) 

 

For at kunne tale om styrkelse af selvet, må begrebet selvet defineres. Professor i psykologi 

Preben Bertelsen angiver at selvbegrebet fortolkes forskelligt alt efter hvilken hovedretning i 

psykologien man anskuer begrebet ud fra. Han fremhæver Rogers fænomenologiske og 

Kohuts psykodynamiske tilgange som traditionsgrundlæggende. Ifølge Bertelsen er selvets 

fænomenologiske indhold, samt vores oplevelses- og handlemåde bestemt af et bipolart 

psykodynamisk spændingsfelt. I den ene pol har selvet brug for at spejle sig i andres 

beundring og bekræftelse. Jo mere modent selvet er, des mere glæde har det ved bare at virke 

og udtrykke sig. Fra den anden pol i selvet udgår trangen til idealiserende at knytte sig til 

betydningsfulde andre. Jo mere modent selvet er, jo mere har denne dynamiske trang karakter 

af ønsket at høre til blandt mennesker og dele fælles værdier og kultur. Samspillet med andre 

mennesker er vigtig for udvikling og vedligeholdelse af et sundt og modent selv (Preben 

Bertelsen ). Det vil sige at en styrkelse af selvet er afhængigt af hvor modent selvet er. 

Oestrich er enig med Bertelsen. Hun tilføjer at den selvmordstruede også selv har et mentalt 
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stykke arbejde at udføre, idet styrkelsen af selvet skal ske indefra. Man skal kunne elske og 

anerkende sig selv, og vise ægte medfølelse for sig selv.  Man styrker sit selvværd, når man 

med sine handlinger skaber eller oplever succes for sig selv. Hun siger: ” visdom er at opdage 

hvad man kan og ændre og acceptere hvad man ikke kan ændre.” Det handler om at øve sig i 

at blive god til det man selv sætter pris på. Al mestring kræver øvelse og tålmodighed 

(Oestrich 2002). Det vil sige, at styrkelsen af selvet kræver både er et mentalt og 

adfærdsmæssigt stykke arbejde, der skal udføres af den selvmordstruede selv. Men det kræver 

også nogle mennesker/omgivelser der anerkender, spejler, holder af og inddrager den 

selvmordstruede i et fællesskab.                                                                                                                                           

10.5. Den indre dialog.  

10.5.1. Holdninger. ”Det er fejt” 

Respondent 2 havde igennem livet, inden han selv fik selvmordstanker, drøftet selvmord/ 

selvmordsforsøg med familie, venner og andre i forskellige anledninger. Alle han havde været 

i dialog med havde holdningen: ”det er fejt, det gør man bare ikke”. Han havde også drøftet 

det at have selvmordstanker med en bekendt, der selv havde haft selvmordsforsøg. Han 

beskrev det på følgende måde: 

”Jeg tænkte hvordan søren kunne han da finde på det. Jeg snakkede med ham 

om det, og han var bare helt ude i det sorte. Og sådan noget tænkte jeg da også 

på, da jeg havde de tanker, men så alligevel nej. Nej, nej det gør man sgu ikke. 

Det dur ikke! ” (Respondent 2) 

 

Effekten af at holde fast i sin holdning til selvmord, havde ikke helt den ønskede effekt på 

selvmordstankerne. Respondent 2 angav: ”De forsvandt ikke sådan ”.  Det gav dog anledning 

til at han kontaktede sin søster, drøftede selvmordstankerne med hende og fik hjælp.                                                                                                                                            

Respondent 3 havde ikke en holdning til hvad andre ville synes om, at hun ville begå 

selvmord, men hun havde en holdning til sig selv som person. Hun opfattede sig selv som en 

hykler der var for fej til at begå selvmord. Da jeg spurgte hvor hun havde denne holdning fra 

svarede hun: ”Det er mig selv, min egen holdning. Det er nok i forbindelse med mobning, jeg 

er for fej til at gå imod. ”. Hun beskrev også at hun ikke var særlig modig, og at det havde 

holdt hende tilbage fra selvmordsforsøg, når selvmordstankerne pinte hende. 

10.5.2. Konsekvenser ”Hvad fanden laver du? ” 
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Respondenterne beskriver, at de førte en indre dialog med sig selv, i forhold til de 

konsekvenser et selvmordsforsøg ville få for dem og deres omgivelser. Respondent 2 

diskuterede med sig selv, ved at stille sig selv spørgsmål som: ”hvad fanden laver du? ”, ” 

Hvad med mine piger, hvilke konsekvenser får det for dem? ”Han angav at hans diskussioner 

med sig selv gav gode resultater: ” Ja, han (jeg) var faktisk god at tale med. Vi kom til nogle 

resultater som var gode. ”Respondent 3 havde ofte tanker om konsekvenserne når hun havde 

selvmordstanker. Hun havde drøftet med familiekonsulenten hvilken betydning et selvmord 

ville få for hendes børn:  

”Vi snakker meget om det der med at børnene tager skylden på dem selv, hvis 

det er. Selvfølgelig en ulykke kan man ikke gøre ved, men selvmord.  Den 

forpinthed jeg har den bliver overført til børnene. Så skal de kæmpe med den. ” 

(Respondent 3). 

 

Respondent 4 tænkte også meget på de konsekvenser et selvmord vil have for hendes børn: 

”De vil jo være kede af det, det ville jo være forfærdelig for dem de ikke har 

mig, for så har de jo ikke nogen. Den lille ser ikke sin far. ” (Respondent 4). 

 

Når hun havde selvmordstanker satte hun sig hen og legede med sine børn. Så på hvor dejlige 

de var og tænkte på, at hun ikke ville kunne trøste dem, hvis hun tog sit eget liv.                                     

Respondent 4 inddrog også tanker om den tristhed og det savn hun ville blive overvældet af, 

hvis det var hendes egen mor der havde begået selvmord. Respondent 4 havde haft 2 

selvmordsforsøg. Hendes oplevelse af, at selvmordsforsøget gav en del fysisk ubehag og ikke 

hjalp på hendes problemer, inddrog hun i sin indre dialog når selvmordstankerne opstod. Hun 

angav at ovenstående mestrings strategier gjorde hende stærk til at tage kampen op imod de 

problemer der udviklede selvmordstankerne. Derved havde hun god erfaring med konsekvens 

tænkningen. Det vil sige, at den selvmordstruedes indre dialog af holdninger til 

selvmordsforsøg/selvmord og konsekvenser af selvmordsforsøg/selvmord, har været effektive 

måder at mestre selvmordstanker på. 

10.5.3. Teoretisk forståelse af den indre dialog 

The European Psychiatric Association (Wasserman, Rihmer et al. 2011) angiver at der er 

evidens for anvendelse af kognitiv adfærdsterapi i behandling af selvmordsadfærd. Derfor 

drages den kognitive teoretiske synsvinkel ind i forståelsen af den indre dialog. Den 
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motiverende samtale og ambivalens begrebet vil kunne give en teoretisk belysning heraf. I 

den motiverende samtale ser patienten på fordele og ulemper ved sine valg og handlinger        

(Den motiverende samtale. 2001, Miller, Rollnick 2004). Shneidman påpeger, at det er 

ambivalensen, der har afgørende betydning for om den selvmordstruede tager sit eget liv 

(Shneidman 1996). I ambivalensen har den selvmordstruede en indre dialog om skal – skal 

ikke dø. I suicidiologien har Jobes inddraget dette element i sin behandling af 

selvmordstruede, han kalder det ” reason for living” og ”reason for dying”. I Jobes 

undersøgelse af grunde til at leve indgår hyppigst: Planer og mål for fremtiden, familien, jeg 

vil ikke gøre andre ondt, ansvarlighed for andre og håb for fremtiden (Jobes 2006 - LA 

English). Ordene ulempe ved at tage sit eget liv, grunde til at tage sit eget liv, konsekvenserne 

af at tage liv er her brugt i flæng. Respondenterne anvendte begrebet konsekvenserne af at 

tage sit eget. Konsekvens betyder følge af – slutning, hvorimod ulempe betyder ubehagelig 

følge, og grunde til beskrives som grundlag for eller årsag til (, "Ordbog over det danske 

sprog"). Det vil sige, at begreberne konsekvens, ulempe og grunde til indgår i et spekter af 

måder, at føre en indre dialog på. Mennesket har ifølge Eriksson en iboende evne/livskraft der 

sættes i spil når fornyelse/forandring er nødvendig for dets overlevelse. En grundlæggende 

livskraft, som giver mennesket evne til at føle lyst og ulyst, samt fornuft og evne til at skelne 

mellem godt og ondt. Denne fornuft og evne fører til handlinger og adfærd, der udgør den 

motivationsstruktur, der ligger til grund for og styrer menneskets sundhedsindstilling og 

adfærd. (Eriksson 2010). Det vil sige, at mennesket har en grundlæggende livskraft, der gør 

ham/hende i stand til skelne mellem godt og ondt, føle lyst og ulyst, altså skabe en indre 

dialog om skal – skal ikke. Respondent 2 var fastholdende i nogle moralske skrupler i sin 

indre dialog. De ældre selvmordstruede i Martys studie havde også skrupler over, den 

opfattelse andre ville tillægge dem som menneske. Nemlig holdningen at mennesker der begår 

selvmord er egoistiske og slette mennesker. En holdning der holdt dem tilbage fra at begå 

selvmord (Marty, Segal et al. 2010). Det vil sige en indre dialog om holdning til selvmord 

som noget moralsk forkert. En indre dialog om ulempe, grunde til og konsekvenser af at begå 

selvmord samt en iboende evne/kraft, der sættes i spil ved overlevelse, har effekt på 

selvmordstanker. 

 

10.6. Tage ansvar. 

10.6.1. Arbejde med tingene. ”Forandring og accept”. 
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Respondent 2 angav han havde arbejdet med følelsesmæssige problemer såsom at kunne bo 

alene, at erhverve sig lidt mere ”runde” holdninger, og ikke bare springe ud i ting før han 

havde diskuteret det grundig med sig selv. Desforuden havde han accepteret nogle personlige 

egenskaber der ikke ville kunne ændres:  

”Jeg har aldrig været god til at bo selv og det er jeg faktisk bleven nu, det er 

faktisk rimelig behagelig. Ja, for jeg vil helst hjem og vågne op i min egen seng. 

Jeg er den type hvor det skal gå stille og roligt om morgenen, ikke sådan noget 

vildt noget. ” (Respondent 2) 

  

Han beskyttede sig mod følelsesmæssigt ubehag og overinvolvering, hvorved han undgik at 

selvmordstankerne opstod. Både respondent 1 og hans familie oplevede, at han arbejdede med 

sine problemfelter, og tog ansvar for sit liv. Han gik i skole, havde fået læreplads og en 

kæreste han i fællesskab gerne vil skabe et godt og trygt hjem med. 

”Jeg har noget at tage ansvar for ud over mig selv. Dejligt. Så jeg kan vokse 

med opgaven. Jeg er jo en stor dreng og jeg kan jo godt klare mig selv, jeg skal 

bare lige have det ind i hovedet. Det har jeg også fået nu kan man sige. ” 

(Respondent 1). 

 

Respondent 4 havde erfaret at ikke alle problemer kunne løses. Hun accepterede det der ikke 

kunne ændres og gjorde noget ved det der kunne ændres. 

”… at han har slået mig og forfulgt os og alle de ting, kan jeg ikke gøre noget 

ved, øhm det kan jeg ikke lave om på det nytter ikke jeg siger, jamen så vil jeg 

ikke være her mere, fordi det er ting jeg ikke kan gøre noget ved. Men jeg kan 

gøre noget ved at vi kan bo et trygt sted. (Respondent 4). 

 

10.6.2.  Selvmordsbudskabet. ”Jeg vil dø! ” 

At tale med andre om selvmordstanker og søge støtte var vanskeligt for alle respondenterne. 

De havde forskellige måder at fortælle om deres selvmordstanker på, for at få hjælp af 

omgivelserne. De fandt, at de hos nogen fik støtte således at selvmordstankerne fortog sig, 

men at budskabet om selvmordstanker også kunne medføre afvisning og dermed tiltagende 

selvmordstanker. Respondent 1 sagde direkte til sine nærmeste: ”Jeg vil dø” og at de skulle 
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gå deres vej. Samtidig skrev han farvel til alle han kendte. Respondent 2 angav, at han kunne 

tale med sin søster, men kun fordi hun var terapeut og havde kendskab til sådan noget med 

følelser. Han ville aldrig kunne sige det til sine døtre. Respondent 3 sagde ikke direkte, at hun 

havde selvmordstanker, men hendes mand kunne tolke det på hendes adfærd, ligesom hun 

skrev sms til sin familie terapeut når selvmordstankerne var værst. Hun skrev på en indirekte 

måde om sine selvmordstanker, således familieterapeuten måtte tolke sig frem til, at hun 

havde selvmordstanker. Dette havde hun stor fortrolighed til ville ske, idet hun angav at 

familieterapeuten jo var uddannet til sådant noget. Respondent 4 havde store skrupler ved at 

fortælle andre om selvmordstankerne: ” jeg var så bange for at de ville gå videre med det, og 

at mine børn ville blive taget. ” Man kunne ifølge respondenterne ikke bare søge hjælp/støtte 

hos hvem som helst. Respondent 1 havde oplevelser fra tidligere kæresteforhold, hvor 

kæresternes adfærd forværrede selvmordstankerne. Hans nuværende kæreste, der havde 

samme baggrund og opvækstvilkår som ham selv, kunne forstå og hjælpe ham med at mestre 

selvmordstankerne. Respondent 4 havde skrevet sine forældre og en god veninde på sin 

nødplan, som dem hun kunne henvende sig til, hvis selvmordstankerne blev for svære at 

håndtere. Hun anvendte dog ikke denne strategi idet hendes forældre og veninden selv havde 

svære problemer at slås med. I stedet anvendte hun sin ex-mand: 

”Den jeg har trukket mest på det var de 2 stores far. Det er fordi han kender 

mig jo. Han kender mig ud og ind, så han ved jo hvad jeg tænker når jeg siger 

noget, så ham har jeg brugt rigtig meget”. (Respondent 4). 

 

Respondent 2 delte først sine selvmordstanker med andre, da han ikke længere kunne klare 

det: ”Jeg ville ikke involvere dem fordi, jeg bliver nød til selv at tackle den situation her, så 

fandt jeg ud af, at det kunne jeg bare ikke! ”Alle respondenter havde gode erfaringer med at 

fortælle andre om deres selvmordstanker, når de havde tillid til at andre ville hjælpe dem: 

”Jamen jeg kontaktede kommunen og sagde, nu skal I høre her. Jeg har det ikke 

særligt godt sådan, og sådan og sådan. Og hun lavede så et brev til ydelses 

kontoret fra børn og familie, og kontaktede noget der hed familie basen og 

fortalte hvordan jeg havde det. Det her det kunne jeg ikke byde mine børn, hvor 

hun så siger jeg er jo en super god mor, det er jo ikke dig, og selvfølgelig skal 

du videre. ” (Respondent 2) 
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Ved at arbejde med det der belaster dem og ved at kommunikere et selvmordsbudskab til de 

nærmeste får respondenterne etableret støtte fra de nærmeste. Mestrings måder de har haft 

god erfaring med. 

10.6.3. Teoretisk forståelse af at tage ansvar 

Ansvar blev i ovenstående afsnit beskrevet i to forskellige varianter. 1) Ansvar for selv, ved 

selv at ændre på de vilkår som udløste selvmordstankerne, altså at arbejde med tingene. 2) 

Ansvar som menneske ved at sige fra og bede andre om hjælp, når man ikke længere kan tage 

vare på sig selv. Altså bede om hjælp og søge støtte. Først vil vi se nærmere på det ansvar 

som den selvmordstruede selv tager på sig, altså hvordan handler de i forhold til deres 

problemer. For at ændre på uhensigtsmæssige vilkår, må man tilegne sig viden, lære noget og 

eventuelt forandre noget og vise handlekompetence i nye forandrede omstændigheder. 

Handlekompetence forudsætter involvering af både kognitive og fornuftsmæssige 

overvejelser. Imidlertid er det væsentligt at understrege, at den individuelle, sociale, kulturelle 

og samfundsmæssige kontekst, det enkelte menneske befinder sig i, i høj grad påvirker og 

influerer på de valg, den enkelte tager. Dermed bliver valgene og handlingerne både direkte 

og indirekte bestemt af fx de sociale, økonomiske sammenhænge den enkelte befinder sig i 

(Simovska, Jensen 2012). Det vil sige at den selvmordstruede må tilegne sig viden, lære 

noget, forandre noget og udvise handlekompetence for at tage ansvar for sig selv. At bede om 

hjælp og søge støtte var vanskeligt for alle respondenterne. Frygten for nedværdigelse, ikke at 

blive taget alvorligt eller miste børn afholdt dem fra at søge støtte. Det vil sige, at de 

selvmordstruede har behov for, at opleve sig som værdige/troværdige mennesker når de søger 

hjælp og støtte. Værdighed er synonymt med menneskeværd og opdeles i de to følgende 

begreber, 1) absolut værdighed som er ubetinget og uforbeholdent uanset kontekst. 

Mennesket absolutte værdighed inkluderer, at være en person i et fællesskab af gensidighed, 

kærlighed og tjeneste. Mennesket har ansvar for sig selv, for andre og har pligt til at hjælpe 

andre. 2) relativ værdighed hentyder til, at det enkelte menneske giver værdighed forskellig 

betydning, afhængig af hvilken meningssammenhæng der råder. Der hvor menneskets værdier 

frihed, ansvar, pligt og tjeneste er truede, oplever mennesket sin værdighed truet. Mennesket 

er altid et helt unikt menneske uanset kontekst, derimod kan vilkårene for værdighed variere 

(Graubæk 2010). Det vil sige at den selvmordstruede i kraft af sit menneskeværd har ansvar 

for sig selv og som del af et fællesskab, er den selvmordstruede ansvarlig for at udtrykke sit 
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behov for hjælp. Først da kan fællesskabet tage ansvar for at tilbyde og udføre den hjælp de 

har pligt til at tilbyde. 

10.7. Nødplanen 

10.7.1. ”Nødplanen. Hvad er det? ” 

Da jeg i interviewene spurgte om, hvordan respondenterne anvendte deres nødplan, spurgte 

begge de mandlige respondenter: ”Hvad er en nødplan? ”. Efter jeg havde givet dem en kort 

beskrivelse heraf, angav de at de havde deres egen nødplan. Ikke en nedskreven nødplan men 

en erfaringsbaseret plan, som indeholdt de redskaber og tiltag de hidtil havde anvendt med 

god effekt når de havde selvmordstanker. Respondent 1 sagde: ”jeg gør det ikke sådan efter 

bogen, jeg gør bare”.  Respondent 4 angav at hun havde udarbejdet en nødplan, men ikke 

anvendte den, fordi de nærmeste hun havde påskrevet at skulle kontakte, selv havde mange 

problemer. Hun ville ikke være til besvær. Hun havde nødplanen, men håbede aldrig at skulle 

få brug for den. Nødplanen lå i hendes pung. Hun beskrev tiltag som problemløsning og støtte 

af nærmeste som de mestrings måder hun hyppigst anvendte, og havde derved også en ikke 

nedskreven erfaringsbaseret nødplan. Respondent 3 anvendte sin nødplan og havde også 

indviet sin mand og de ældste børn i den, med god effekt. 

10.7.2. Nødplanen er situationsafhængig.  ”Den kan man da ikke prioritere! ” 

Alle respondenter angav, at deres ikke nedskrevne erfaringsbaserede nødplan var afhængig af 

den situation de befandt sig i. Respondent 1 angav: ” det kommer an på situationen tror jeg. 

Hvad der er for noget der trykker mig”.  Respondent 3 der anvendte sin nødplan angav også 

at effekten og valget af mestring afhang af situationen:  

”Det kommer an på mit humør eller tanken.  Hvis jeg er helt oppe at køre, helt, 

helt, oppe at ringe, så er det at ringe til familiekonsulenten, det eneste der kan få 

mig ned igen. Alt efter hvad jeg kan mærke på mig selv. Hvor gal jeg er. Hvis 

der nu skal gå et helt døgn inden jeg er nede igen, det er for længe at være ude i 

en kold gildesal. ” (Respondent 3). 

     

Respondent 4 så ingen grund til at nedskrive og prioritere mestrings strategier: ”Jeg kunne 

godt lave en liste men jeg ved godt hvordan det skal løses”  
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Således konkluderes at de fleste af respondenterne ikke anvendte deres mestrings strategier i 

en prioriteret nødplan. Alle havde deres egen erfaringsbaserede nødplan, som de anvendte 

afhængig af situation og kontekst.  

10.7.3. Teoretisk forståelse af nødplanen. 

Efter respondenternes udsagn kan man ikke lave en prioriteret nødplan. De havde i stedet 

gavn af, at få bevidstgjort mestrings strategier, som de kunne anvende afhængig af situation, 

kontekst og grad af selvmordstanker. De havde udarbejdet deres egen nødplan ud fra 

erfaringer med effekten af måder at mestre på. Nedskrevne mestrings strategier var ikke 

nødvendige, da mestring var dannet af erfaring og derfor havde lagret sig i deres hukommelse. 

Lazarus er enig med respondenterne, han angiver at mestring er processuel og derved 

afhængig af en vurderingsproces, hvor mennesket søger at finde frem til den mest 

hensigtsmæssige mening der er til rådighed i den givne situation – en mening, der understøtter 

realistiske handlinger, men også sætter situationen i et så favorabelt lys som overhovedet 

muligt. Lazarus og Folkmann definerer deres processuelle perspektiv på mestring på følgende 

måde: 

”Mestring er kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser, som er under konstant 

forandring og søger at håndtere specifikke ydre og /eller indre krav, der 

vurderes at være plagsomme eller at overskride personens ressourcer. ”                                  

side. 138 Lazarus og Folkmann. (Lazarus 2007) 

 

Der findes ikke universelle effektive eller ineffektive mestrings strategier. 

Virkningsfuldheden afhænger af persontype, trusselstype, den stressende konfrontations 

stadie og resultatets modalitet – altså den subjektive trivsel, den sociale funktionalitet og det 

somatiske helbred. Da der fokuseres på løbende forandring, der udfolder sig på vekslende 

livsbetingelser, vil processuel mestring altid være kontekstuel (Lazarus 2007). Derfor kan 

man ikke foretage en prioritering af mestrings strategier. Det vil sige, at mestring er 

processuel og effekten er afhængig af flere faktorer bl.a. person og trusselstype. Derfor 

oplever de selvmordstruede at en prioriteret nødplan ikke giver mening.  

11.0. Diskussion 

I dette afsnit diskuteres fundene med relevante teorier og videnskabelig litteratur. Sluttelig 

foretages en metodekritik. 
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11.1. Diskussion af fund 

De selvmordstruede havde en forståelse af at mestring af selvmordstanker indebar vrede, 

tilbagetrækning, misbrug, accept, forsoning, styrkelse af selvet, tage medicin, en indre dialog, 

at tage ansvar ved at arbejde med deres problemfelter samt bede om hjælp og støtte. I forhold 

til problemløsning og søge støtte, fandtes sammenfald af respondenternes forståelse af at 

mestre selvmordstanker, baggrundsafsnittet og den fundne litteratur i litteratursøgningen. 

Følelsesmæssig regulering blev i baggrundslitteraturen beskrevet som noget der skulle 

arbejdes med. Respondenterne angav at følelsen vrede, tilbagetrækning, misbrug og 

benægtelse kunne have effekt på selvmordstanker. Så spørgsmålet der ønskes diskuteret her 

er. Hvorfor vrede, tilbagetrækning og misbrug ikke italesættes og accepteres som måder at 

mestre selvmordstanker på? Analysen påpeger flere områder der kunne være relevante at 

diskutere, såsom kan den evidente kognitive adfærdsterapi styrke selvet? Hvilken betydning 

har forskellen mellem konsekvens tænkning – ulempe tænkning i forhold til at mestre 

selvmordtanker? Osv. Med baggrund i opgavens omfang og tidsramme fravælges disse. 

Sluttelig diskuteres om den nuværende anvendte prioriterede nødplan har en berettigelse, når 

respondenterne angiver mestring af selvmordstanker som situations afhængig. 

11.2. De ikke evidente mestrings måder. 

Respondenterne beskrev vrede, tilbagetrækning og benægtelse som måder at mestre 

selvmordstanker på med en god effekt. Kidd (Kidd, Carroll 2007) fandt det signifikant i sit 

studie, at undvigende mestring som at sove og trække sig skabte en følelse af at være fanget 

og derved forværring af selvmordstanker. Cullberg kalder vrede, tilbagetræning og 

benægtelse for forsvarsmekanismer. Forsvarsreaktioner er tegn på sundhed, ikke på sygdom. 

Primitive forsvarsmekanismer bliver først patologiske i psykiatrisk forstand, når individet 

vedvarende benytter sig af dem (Cullberg, Bureid et al. 1999). Kramer der teoretisk har 

beskæftiget sig differentieringen af mestring og forsvar, angiver at opfattelsen af 

forsvarsmekanisme i teorien beskrives med negativ klang. Coping beskrives som jeg´ets 

positive, smidige, naturlige og ikke patologiske disposition for tilpasning til omverdenens 

krav, og referer til positive, problemløsningsorienterede, kognitive strategier. Defense 

mechanism beskrives som patologiske dispositioner for tilpasning til omverdenens krav, at de 

er utilpassede, stive og negative (Kramer 2010). Kramer og Cullberg er uenige om hvorvidt 

forsvarsmekanismer er tegn på sundhed. Kramer påpeger at forskning på feltet er af ældre 
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dato. Der er behov for forskning der kan synliggøre differentieringen af mestring og forsvar i 

forhold til bevidsthed, intentionalitet, funktionalitet, tilpasningsevne og træk. Man kan altså 

ikke evident anvende forsvar som mestring før forskelligheden af begreberne er klargjort. 

Forsvarsmekanismer kan først betegnes som mestring, når de har et særligt mål eller en 

bestemt forestilling om, hvad der er relevant (Lazarus 2007). Forsvarsmekanismer kan være 

ubevidste (Cullberg, Bureid et al. 1999). Så har den selvmordstruede ikke en bestemt 

forestilling om hvad der er relevant, kan den selvmordstruede ikke bevidst vælge en 

forsvarsmekanisme. Derfor vil forsvarsmekanismer i følge Lazarus ikke kunne anvendes som 

mestring.                                                                                                       

Eriksson anser den mentale flugt fra ens lidelse som en strategi der giver lindring for 

mennesket. Altså benægtelse og trækken sig tilbage. For at benægtelsen har en lindrende 

effekt må mennesket have en aktiv holdning der medfører en livskamp, hvor livet er 

overordnet lidelsen (Eriksson 2010). Derved får kampen et særligt mål og en bestemt 

forestilling om hvad der er relevant, nemlig livet. Krav om et særligt mål og en bestemt 

forestilling, er krav der også kendetegner mestring. Mestring er ifølge Lazarus (Lazarus 2007) 

processuel og derved under konstant forandring. Lindring betegnes som en kamp der er 

afhængig af holdning, mod og kræfter og derved også foranderlig (Eriksson 2010) Der er 

ligheder i begreberne mestring og lindring. Lazarus (Lazarus 2007) angiver at benægtelse 

under visse omstændigheder kan være gavnlig. Særlig i situationer der kan være livstruende 

eller medføre et handicap.  Det vil sige at i livstruende situationer, hvilke de selvmordtruede 

også befinder sig i, kan benægtelse betegnes som mestring. Der er dog fortsat behov for 

forskning i differentieringen af begreberne mestring og forsvar inden man på evident vis kan 

inddrage disse i plejen og behandlingen. 

 

11.3. Har nødplanen en berettigelse? 

Alle respondenter påpegede, at mestring var situations og kontekst afhængig, hvilket 

bekræftes af Lazarus (Lazarus 2007). Derfor stilles spørgsmålet om nødplanen egentlig har en 

berettigelse, sådan som den aktuelt anvendes. Nødplanen, der er udarbejdet af Stanley og 

Brown, indeholder forslag til hvad den selvmordstruede selv kan gøre, hvad andre kan gøre 

og hvilke nærmeste og offentlige instanser der kunne søges hjælp hos (Stanley, Brown 2011). 

Den udarbejdes i et samarbejde, hvor der skabes viden om hvad den selvmordstruede kan 

gøre, altså en anerkendende positiv tilgang til den selvmordstruede, som et menneske kan tage 
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ansvar for sit eget liv. Altså en styrkelse af selvet, og en tro på at den selvmordstruede kan 

tage ansvar. Begreber der også indgik i respondenternes forståelse af mestring af 

selvmordtanker. Den indre mestring / internal coping strategies, blev af respondenterne 

beskrevet ved den indre dialog som en effektiv mestring. Dette bekræftes af Marty, der 

påpeger, at det er en mestring med modifikationer. Anvendelsen af denne mestring, kan føre 

til selvmord, hvis den selvmordstruede er i en depressiv fase, hvor holdninger og opfattelse 

bliver til vrangforestillinger (Marty, Segal et al. 2010). Sociale strategier, som at opsøge 

andre steder, for at blive afledt fra selvmordstankerne er ikke at genfinde, hverken i 

respondenternes forståelse af mestring af selvmordstanker, eller i den fundne litteratur. At 

søge hjælp i netværket, var der evidens for i alle de fundne studier i litteraturafsnittet. 

Respondenterne ville gerne søge hjælp, men fandt det svært. De gjorde det på forskellig vis 

og ved på forskellig måde at give et selvmordsbudskab. Søge hjælp hos det offentlige blev 

også nævnt af respondenterne. Lind fandt i sit mixed studie, omhandlende genhenvendelse 

som selvmordsforebyggelse, at det som hjalp de selvmordstruede var, at de kunne blive lyttet 

til uden fordømmelse, hente eller få genbekræftet ting de havde lært om krisehåndtering (Lind 

2014). Der er således flere sammenfalds punkter mellem nødplanen og respondenternes 

forståelse af mestring af selvmordstanker. Respondenterne påpegede, at man ikke kunne lave 

en prioriteret liste, fordi mestring er processuel. Nødplanen har sit teoretiske afsæt i kognitiv 

terapi. I kognitiv terapi anvendes psykoedukation indledningsvis. Det vil sige, at patienten får 

viden om sin lidelse og inddrages dermed i behandlingen (Mørch, Rosenberg 2005). 

Nødplanen er obligatorisk ved 1. samtale. Den skabes ved en drøftelse af, hvilke erfaringer 

den selvmordstruede har og behandlerens viden, om effektive mestrings strategier ved 

selvmordstanker, altså en form af individuel psykoedukation, hvor der udveksles erfaring med 

måder at mestre selvmordstanker på. Nødplanen har altså en berettigelse som psykoedukativt 

redskab, inspirationskilde til mestrings måder og påskrevet tlf. nr til personer der er 

fordomsfrie over for selvmordstanker/selvmordsadfærd. 

 

11.5. Metodekritik 

I dette afsnit foretages en vurdering af undersøgelsen styrker og begrænsninger. Den interne 

validitet vurderes høj, idet undersøgelsen giver gyldige svar på, hvad informanterne forstår 

ved at mestre selvmordstanker, og hvilken effekt det har, samt hvordan de anvender en 

prioriteret nødplan. Resultaterne er fremkommet på baggrund af et materiale, der grundet 
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kriteriebestemt inklusion har gjort det muligt at indhente righoldige beskrivelser. Valg af 

informanter af begge køn og aldersmæssig spredning har nuanceret beskrivelserne, idet 

forståelse og erfaring kan tillægges forskellig betydning alt afhængig af, om man er mand 

eller kvinde og hvor i livet man er (Kvale, Brinkmann 2009). Fire respondenter vurderes 

tilstrækkelig til, at give et solidt og troværdigt datamateriale. Antallet af informanter 

bestemmes i forhold til rammer, varighed og ressourcer. Brinkmann angiver at tre-fem 

informanter er optimalt til et studie som dette (Brinkmann). De empiriske data blev indsamlet 

ved hjælp af en semistruktureret interviewguide. Interviewguiden var ikke afprøvet gennem et 

pilotinterview, hvilket er en svaghed for undersøgelsen (Kvale). Ingen af respondenterne 

havde problemer med at forstå spørgsmålene. Begrebet nødplan var ukendt for to af 

respondenterne, hvilket kan undre, da det er en del af behandlingskonceptet. Et pilotinterview 

kunne muligvis have fundet dette manglende kendskab til nødplanen. Det var en fordel, 

interviewguiden var lært udenad. Det gav god kontakt med respondenterne og interviewene 

havde form af samtaler. Etiske dilemmaer i forhold til afbud og følelsesmæssig berøring 

under interview blev respekteret. Ved afbud blev respondenterne spurgt, om de fortsat havde 

lyst til at deltage og blev informeret om, deres ret til at melde fra. En respondent blev 

kortvarig gråd labil. Jeg afklarede hans behov for hjælp og sikrede mig, at interviewet ikke 

blev en belastning. Fortolkende spørgsmål blev anvendt under og afslutningsvis i interviewet, 

for at sikre jeg i hovedtræk havde forstået respondentens udsagn rigtig. Respondenterne var 

aktive med beskrivende svar. Rettede mig hvis den fortolkende forståelse var forkert og 

bekræftede eller supplerede med deres forståelse af min fortolkning. Hvilket vurderes som en 

styrke. Transskriptionen foregik umiddelbart efter interviewene ud fra fastsatte 

skriveinstrukser, hvilket vurderes som en styrke. Hverken kolleger/andre forskere eller 

respondenter har været involveret i analyseprocessen. Resultaterne er derfor udelukkende 

formet på baggrund af min forforståelse og mine analytiske evner, hvilket kan have 

indflydelse på analysens reliabilitet. For at modvirke skævvridning af meningsindholdet og 

dermed reliabilitet, er analysen sammenholdt med problemformuleringen. Dermed vurderes 

undersøgelsen tro mod respondenternes udsagn. Gennem hele undersøgelsen har jeg forsøgt at 

skabe transparens ved at tydeliggøre litteratursøgning, eksemplificere kodningsprocessen, 

underbygge udledte tematikker i analysen med patientcitater, tydeliggjort de spørgsmål der 

blev stillet til teksten, samt analyseret og diskuteret fundene med eksisterende teori. En styrke 
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for undersøgelsen. Undersøgelsen teoretiske fundament synes troværdigt, idet der er søgt ud 

fra en formålsbestemt strategi. 

 

12.0 Konklusion 

De selvmordstruede havde en forståelse af, at mestring af selvmordstanker indebar: vrede, 

tilbagetrækning, misbrug, accept, forsoning, styrkelse af selvet, tage medicin, en indre dialog, 

at tage ansvar ved at arbejde med problemfelter samt bede om hjælp og støtte. Mestrings 

måder som vrede, tilbagetrækning, benægtelse kan have effekt, hvis det er for at mestre en 

livstruende situation. Deres erfaring med effekten af mestrings måderne var af varierende 

karakter, men alle mestrings måder havde en her og nu effekt. Accept, styrkelse af selvet og at 

arbejde med problemfelter havde længere tids effekt. Nødplanen blev ikke anvendt af 

respondenterne som en prioriteret liste af mestrings strategier. To af respondenterne kunne 

ikke genkende redskabet nødplanen. Alle respondenterne havde en ikke nedskreven nødplan, 

som var situations- og kontekst afhængig. Fordi mestring oplevedes processuel.                                                                                                                                            

På baggrund af ovenstående konkluderer jeg, at formålet med undersøgelsen er nået. Der er 

fundet svar på hvad selvmordstruede forstår ved at mestre selvmordstanker, hvilken effekt 

mestringsstrategierne som de har anvendt har. Desuden fandtes, at de selvmordstruede ikke 

anvender en prioriteret nødplan som forventet, men vælger den i situationen mest 

hensigtsmæssige mestring, der er til rådighed i den givne situation – en mestring, der 

understøtter realistiske handlinger, men også sætter situationen i et så favorabelt lys som 

overhovedet muligt. 

 

13.0 Perspektivering 

Undersøgelsen gav svar på, hvad selvmordstruede forstår ved at mestre selvmordstanker. En 

førstepersons oplevelse, som kun Alexanders studie hidtil havde belyst. Et stadig underbelyst 

område, der kræver yderligere forskning. Differentiering imellem mestring og forsvar er et 

underbelyst område, der kræver yderligere forskning af kompetente forskere ved 

feltobservationer. Respondenternes mestring med vrede, tilbagetrækning, fortrængning af 

selvmordstanker, rejser spørgsmålet om en kognitivt struktureret og handleanvisende nødplan 

er hensigtsmæssig til mestring af selvmordstanker. Man kunne overveje, om den 3. bølge af 

kognitiv terapi Acceptance and Commitment Therapy (ACT), er en bedre tilgang, der 
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imødekommer respondenternes forståelse af at mestre selvmordstanker, såsom accept, 

forsoning, styrkelse af selvet og tage ansvar. Nogle af respondenterne kendte ikke nødplanen. 

Det rejser spørgsmålet om behandlingskonceptet, som indeholder udarbejdelse af nødplan, 

bliver fulgt. Arbejdes der terapeutisk med mestring af selvmordstanker på anden og evt. bedre 

vis? Mestring betegnes processuel, noget fortløbende. Her er spørgsmålet om den 

selvmordstruede og/eller behandlerne får skabt de vilkår, der skal være til stede for, at en 

sådan proces kan foregå. Et fokusgruppe interview med behandlerne, kunne give indblik i, 

hvordan de arbejder med nødplanen. Undersøgelsens fund vil blive fremlagt på fællesmøde 

med alle klinikkerne i Region Syddanmark og kompetence centeret for 

selvmordsforebyggelse. Fundene vil give input til drøftelse af, hvordan man i fællesskab i 

klinikkerne vil forholde sig til mestring af selvmordstanker, nødplanen som redskab og 

behovet for yderligere forskning, eller inddragelse af andre terapeutiske tilgange. 
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Søgeord 

PubMed  

"suicidal*"         OR                
"suicidal 
ideation*"[Mesh]  OR                    
"suicidal thought*"  
OR                   
"suicide*"           

AND                

"safety plan"        OR                    
"crisis plan"          OR               
"coping*"             OR                  
"coping skill*" OR  
"coping strategy*" 

Cinahl    

"suicidal*"         OR                
"suicidal 
ideation"[CH]    OR                      
"suicidal thought*" 
OR                 
"suicide*"          

 AND                        

"safety plan"        OR                    
"crisis plan"          OR               
"coping*"             OR                  
"coping skill*"[CH]         
OR "coping strateg*” 

PsychInfo 

"suicidal*" [PT]     OR                
"suicidal 
ideation"[PT]        OR                 
"suicidal thought"  
OR  "suicide*"        

 AND      

"safety plan"        OR                    
"crisis plan"          OR               
"coping*"             OR                  
"coping skill*”      OR                  
"coping strateg*” 

 

PubMed 

 

738 hints 

 

Inklusionskriterier 

-Peer reviewed 

-Selvmordstruede 

fra 18 år 

 

-Referencen 

beskriver den 

selvmordstruedes 

forståelse og 

oplevelse af at 

mestre 

selvmordtanker 
 

Fund 

Ved 

gennemlæsning af 

overskrifter og 

abstracts med 

udgangspunkt i 

inklusion- og 

eksklusions kriterier 

fremkom 

PubMed 4 artikler 

Cinahl 1 artikel 

PsychINFO 5 

artikler. 

De 5 artikler var 

gengangere. 

I alt udvalgtes 5 

artikler 

Cinahl 

 

61 hints 

PsychInfo 

 

552 

Eksklusionskriterie 

-Referencer på 
andre sprog end 
dansk, engelsk, 
svensk, norsk og 
tysk. 

- Børn og unge 
under 18 år. 

- Artikler med 
fokus på de 
nærmeste 
pårørendes 
forståelser og 
oplevelser. 

- Artikler med 
fokus på 
behandlerens 
forståelse og 
oplevelser. 

- Artikler fra Østen 

. 
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Bilag 4 

 

Oversigt over og vurdering af inkluderet litteratur 
Inspireret af Sundhedsstyrelsen, Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer, 2004 

Forfatter/

årstal 

Titel Formål Population/mate

riale 

Undersøgelsesdesign 

 
Data materiale 

 
Fund/resultater 

 
Kommentarer 

Nrugham, 
L., 
Holen, A. 
Sund, AM. 
2012 

”Suicide 
attempters 
and 
repeaters: 
Depression 
and coping” 

At udforske 
sammenhæng 
mellem depressive 
træk, 
selvmordsforsøg, 
mestringsstrategier 
herunder 
problemløsning, 
som forandrende 
eller stabile træk 
gennem og efter 
ungdommen 
 

Unge 13-14 år, fra 
2 kommuner i 
Norge. 
N: 9292 i 1998 
 

Prospektivt kohorte 
undersøgelse. 
Follow up studie på 
unge. 
Samme 
spørgeskemaundersøg
else efter 1 år, og 5 år. 
T1 2464 deltagere  
13.7 år 
T2 2432 deltagere  
14.9 år 
T3 blinded telefon 
Interview 303 
deltagere 
20 år 

Telefon interview 
med validerede 
Spørgeskemaer 
omhandlende 
1)depression 
2)coping strategier 
3)selvmordsforsøg 
 
Stort antal 
kvinder72,5 % 
 
Selvrapporterede 
depression 
symptomer. 

Mestring ændrer sig i 
forhold til alder, 
depression og antal 
selvmordsforsøg.  
Depression hæmmer 
udvikling af både 
kognitive og 
følelsesmæssige 
mestringsstrategier 
Den individuelle 
selvmordsrisiko er stabil 
gennem ungdommen. 
Problemløsning blev 
anvendt mindre hos dem 
med selvmords-
forsøg/gentager, i 
forhold til dem der ikke 
havde selvmordsforsøg 
Forsøgere og gentager 
benyttede 
følelsesmæssige 
strategier.  

Vurderes ud fra SfR 
chekliste 3 i høj grad 
at opfylde formålet. 
Vurderes valid. 
Sammenlignelighed, 
nordisk land. 
 
Yngre anvender 
følelsesmæssige 
strategier, får ikke 
løst problemer og 
bliver derfor let 
stresset og med nye 
forsøg. Yngre har 
behov for at lære 
problemløsnings 
strategier som 
mestring. 
 
Selvmordstruede 
unge søger ikke 
støtte. 

Maghan A. 
Marty, 
Segal, 
Daniel L., 

”Relation-
ships among 
dispositional 
coping 

Validering af GSIS  
skema (Geriatric 
suicide ideation 
scale) 

N: 108 deltagere 
mellem 60-95år  
Gennemsnits-
alder 71,5 år. 

Case kontrol studie 
spørgeskema 
Undersøgelse. 

Validerede 
spørgeskemaer 
1)COPE 
2)reasons for living 

Frygt for social 
udstødelse. Negativ 
opfattelse af person (fej, 
egoistisk). Har effekt 

Vurderes til dårligt 
opfyldt ift. 
Checkliste 4 SfR. Lav 
deltagelse. Minimal 
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Coolidge, 
Frederick. 
2010 

strategies, 
suicidal 
ideation, 
and 
protective 
factors 
against 
suicide in 
older adults” 

 
I forhold til ældre 
beboende i 
lokalsamfund 
undersøges 
sammenhængen 
mellem forskellige 
mestrings 
strategier, 
selvmordstanker og 
faktorer mod 
selvmord 

Adviseret gennem 
annoncer i daglig 
blade 

Afprøvning af GSIS under visse 
omstændigheder. 
Religiøsitet har bedre 
effekt på afrikaner og 
amerikaner i forhold til 
europærer 
Udforskning af grunde til 
at leve havde effekt. 
Emotion fokuseret 
mestring hjalp på 
selvmordstanker 

forholden sig til 
confounders. fx om 
deltagerne havde 
en psykiatriske 
diagnose. 
Tydelig beskrivelse 
af metode. 
Ældre har gavn af 
følelsesmæssig 
problem fokusering. 
Obs frygt kan både 
reducere og udvikle 
selvmordstanker. 

Alexander, 
Mary Jane. 
Haugland, 
Gary. 
Ashenden, 
Peter. 
Knight, Ed. 
Brown, 
Isaac. 
2007 
 

”Coping with 
thoughts of 
suicide: 
Techniques 
used by 
consumers 
of mental 
health 
services” 

At skabe 
overensstemmelse 
mellem 
selvmordsforebygg
ende strategier og 
oplevede nyttige 
mestringsstrategier 
for 
selvmordstruede 

N: 205 deltagere 
med psykisk 
lidelser som 
havde haft 
selvmordsforsøg 

Deskriptiv beskrivelse, 
efter 1 ½ t workshop. 
14 dialog workshops 

Alle deltager opskrev 
5 mestringsstragier, 
som efterfølgende 
kodes af 2 deltager 
og 2 forsker. Man 
fandt 16 kategorier 

1) Spiritualitet            
2)Tale med nogen 
3)Positiv tænkning 
4)Benytte det off. 
System.                      
5)søge støtte        
6)Drøfte konsekvenser 
7)Gøre noget nyttigt 
8)Beskytte en selv  
9)Grounding aktiviteter 
10)Holde sig aktiv  
11)Holde sig ædru         
12) finde et sikkert sted  
13)Hjælpe andre  
14)Hvile  sig 

Ikke validt og 
generaliserbar 
undersøgelse. 
Mange ukendte 
faktorer i forhold til 
metode. Dog 
udgivet i per 
reviewed tidsskrift. 
Kvinder                     
1) Spirtiualitet         
2) søger hjælp        
3)  tænker over 
konsekvenserne 
Mænd                       
1) spiritualitet             
2) positiv tænkning    
3) tale med nogen 

Khurana, 
Romer 
2012 

”Modeling 
the Distinct 
Pathways of 
Influence of 
Coping 
Strategies 

At undersøge 
hvilke/hvilken 
coping strategier     
(hvis der var nogen) 
der havde effekt på 
suicidale ideer hos 

N: 710; 
18 år. 
 
 
 

Prospektivet nationalt 
kohorte studie med  
Follow up efter 1 år. 
14-22 årige 
Randomiseret studie 
fra 2008 med N: 1239 

Analyse ud fra 4 
coping strategier 
Problemløsning. 
Følelsesmæssig 
regulering. 
Søge hjælp. 

Kvinderne anvendte 
hyppigt at søge støtte, 
mens mændene 
anvendte følelsesmæssig 
regulering og accept. 
Ingen forskel i 

Vurderes ud fra SfR 
chekliste 3 til i 
dårligt grad at 
opfylde formålet. 
Mange bias bl.a 
selvrapportering. 
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on Youth 
Suicidal 
Ideation: A 
National 
Longitudinal 
Study” 

yngre over 1 år Telefoninterview 
Tydelig beskrevne 
analyse og regulerings 
rammer af data, så det 
tilpasses populationen 
yngre med 
selvmordstanker 

Accept af tilstand. 
 

anvendelsen af 
problemløsning. 
Følelsesmæssig 
regulering har en her og 
nu effekt, 
Problemsløsning viser sig 
først efter nogen tid. 
Accept af ens tilstand 
reducerede 
selvmordstanker, hvis 
den psykologiske tilstand 
havde med sorg og tab at 
gøre, men blev forværret 
ved interpersonelle 
konflikter. 

 
Accepts betydning 
 
Problemløsningen 
evne har betydning, 
for reduktion af 
selvmordstanker på 
længere sigt. 
Ingen forklaring på 
hvorfor at søge 
støtte hjælper, 
måske giver det en 
grund til at leve. 

Kidd, Sean 
A. 
Caroll, 
Michelle R.  
2006 

”Coping and 
suicidality 
among 
homeless 
youth” 

1) Undersøge 
sammenhæng 
mellem 
mestringsstrategier 
og suicidalitet 
blandt unge 
hjemløse 
2) Undersøge 
hvordan 
mestringsstrategier 
fundet i sonderet 
kvalitativ interview, 
var knyttet til 
kvantitative 
undersøgelser 

208 deltager 
Inklusionskrav 
1) 24 år eller 
yngre 
2) Hjemløse, uden 
adresse, i mindst 
5 dage 
 
59% mænd 
40% kvinder 
Mellem 14-24 år 
46% havde haft 
mindst 1 
selvmordsforsøg, 
78 % af disse 
havde haft flere 
forsøg 

Case kontrolleret 
studie. Spørgeskema 
undersøgelse, med 
validerede 
spørgeskemaer, til 
selvudfyldelse. 
 
Inddragelse af 
regulerings faktorer i 
forhold til køn. 
Udregning af 
signifikant for hvert 
område. 

Spørgeskemaer 
omhandlende 
1)Mestringsstrategier 
2)Tidligere misbrug, 
omsorgssvigt 
3)afhængige 
variabler 
4)selvmordsforsøgs 
historie 
5)oplevelse af at 
være fanget. 
 

Ingen signifikant fund af 
at misbrug, social 
isolation skulle forværre 
selvmordstanker. 
 
Tanker om en bedre 
fremtid viste sig som 
signifikant til at reducere 
selvmordstanker. 
. 
Kvinder anvender det at 
sove hyppigere end 
mænd. 
 

Vurderes til dårligt 
opfyldt ift. 
Checkliste 4 SfR. Lav 
grad af inddragelse 
af confounders. 
Populationen er 
ikke tilsvarende 
projektets 
population. 
 
Mestringsstrategier 
som at sove er ikke 
nævnt i andre 
undersøgelser. 
Mangler 
problemløsningsevn
er. 
Tanken om en 
bedre fremtid, 
signifikant  
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Bilag 6 – Brev til informanter 

Kære informant 

 

Jeg er lige nu i gang med mit afsluttende masterprojekt, i min uddannelse som Master i klinisk 

sygepleje. Mit afsluttende masterprojekt handler om ”nødplan ved selvmordstanker”.  

Jeg er uddannet sygeplejerske, og arbejder til daglig i klinik for selvmordsforebyggelse Aabenraa. 

I mit projekt vil jeg gerne undersøge: 

 Hvad selvmordstruede forstår ved at mestre/tackle selvmordstanker? 

 Hvilke erfaringer selvmordstruede, har med at mestre/tackle selvmordstanker? 

 Hvordan prioriteres disse mestrings strategier ”nødplanen” og hvad kan fremme eller 
forhindre anvendelsen.  

Derfor vil jeg meget gerne lave et interview med dig om din forståelse af og erfaring med at 

mestre/tackle selvmordstanker. 

Interviewet vil vare ca. 1 time og kræver ingen forberedelse. Det foregår i et lokale i Lokal Psykiatrien 

Aabenraa, Opnørplads 1-3, 6200 Aabenraa 

Det er frivilligt, om du vil deltage. Du kan når som helst – og uden begrundelse, trække dig ud af 

undersøgelsen. Det får ingen konsekvenser for dig og din behandling. 

Af hensyn til efterbehandling af interviewet beder jeg om, at måtte optage interviewet som lydfil. 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Noget af det, du har sagt i interviewet vil indgå i 

præsentationen af masterprojektet, men du vil som informant fremstå anonymt. 

Lydfiler og renskrivningen af disse vil blive tilintetgjort efter eksamen af masterprojektet juni 2014. 

Hvis du vil deltage i undersøgelsen, giver du din faste sundhedsfaglig kontaktperson besked herom, 

Jeg kontakter dig dernæst, så vi kan aftale tidspunkt for interviewet. 

Endnu en gang takker jeg for din imødekommenhed. 

 

Med venlig hilsen 

Masterstuderende/sygeplejerske                                                                                                                               

Helle Margrethe Christiansen,                                                                                                                         

Opnørplads 1-3 3. sal,                                                                                                                                                    

6200 Aabenraa 

Mail: helle.christiansen@rsyd.dk 

mailto:helle.christiansen@rsyd.dk
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Bilag 7 – Samtykkeerklæring 

 

          Samtykkeerklæring 

 

Masterprojektets titel: 

 

Erklæring fra projektdeltageren: 

 

Jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information, og jeg mener at vide tilstrækkeligt om 

formålet, metode, fordele og ulemper ved at deltage i projektet. Deltagelse omfatter, at jeg 

bliver interviewet én gang om min forståelse og oplevelse af ”nødplan” når jeg har 

selvmordstanker. 

Jeg ved det er frivilligt, om jeg vil deltage, og jeg kan altid trække mit samtykke tilbage, uden 

at miste mine nuværende og fremtidige rettigheder til behandling ved Psykiatrisk Afdeling. 

Jeg giver hermed mit samtykke til at deltage i masterprojektet. Jeg har fået udleveret kopi af 

denne samtykkeerklæring. 

 

Projektdeltagers navn: 

Dato:                                       Underskrift: 

 

 

Erklæring fra den projektansvarlige: 

Jeg erklærer hermed at have givet projektdeltageren, såvel mundtlig som skriftlig information 

om projektet, og at der foreligger samtykke fra projektdeltageren om at deltage frivilligt. 

 

Den projektansvarliges navn: Helle Margrethe Christiansen 

Dato:                                      Underskrift
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Bilag 8 – Interviewguide 

Forskningsspørgsmål/tema Interviewspørgsmål Hjælpespørgsmål 

Indledning: 

 

 

Briefing: 

 Formål. 

 Hvad skal data bruges 

til. 

 Interviewet vil forme 

sig som en samtale 

 Jeg optager samtalen. 

Mhp. renskrivning 

 Udfyldelse af 

samtykke erklæring 

inden interview starter 

 

Opstart af interview: 

Hvad forstår respondenterne 

ved at mestre 

selvmordstanker? 

 

 

 

Hvilke erfaringer har 

respondenterne med at mestre 

selvmordstanker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan anvender 

respondenterne deres 

mestrings strategier i en 

prioriteret nødplan? 

Hvad er afgørende for, at de 

anvender mestrings 

strategierne fra en prioriteret 

nødplan? 

 

Tak fordi du vil deltage i 

dette interview. Er der noget 

du er i tvivl om inden vi 

starter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne høre lidt om, 

hvad du har forsøgt dig med 

for at tackle dine 

selvmordstanker? 

 

Har du andre erfaringer med 

at tackle selvmordstanker fra 

tidligere episoder af dit liv? 

 

Hvordan lærte du at 

mestre/at tackle 

selvmordstanker? 

 

Hvordan oplevede du de/det 

virkerede på 

selvmordstankerne? 

 

Er der noget der kan påvirke 

dine måder at tackle 

selvmordstanker på, så det 

virker bedre eller dårligere? 

 

Er der noget du altid vælger 

først eller sidst? 

Hvordan anvender du dine 

mestrings strategier i den 

nødplan du har udarbejdet i 

din nuværende behandling? 

Hvad er afgørende for, om 

du anvender dine strategier 

fra nødplanen? 

Jeg vil gerne høre lidt om, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den situation, der førte til 

at du henvistes til klinik for 

selvmordsforebyggelse. 

 

 

Kan du give nogle 

eksempler. 

 

Kan du sige lidt mere om…? 

 

 

Er det rigtig forstået at..? 

 

Gentag de nævnte mestrings 

strategier i spørgsmålene 

 

 

 

Er der forskel på om du er 

meget belastet, fysisk, med 

sociale, økonomiske 

problemer eller 

følelsesmæssig. 
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Afrunding: 

 

 

 

 

Debriefing: 

 Hvordan har du det 

efter vi har talt om 

det her; har det været 

ok eller? 

 Mange tak for din 

tid! 

 

hvad du har forsøgt dig med 

for at tackle dine 

selvmordstanker? 

Jeg har ikke flere spørgsmål. 

Har du noget at tilføje til 

noget af det du tidligere har 

sagt, eller er der noget, du 

vil uddybe? 

Har du spørgsmål? 
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